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ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 

และ [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี1) พ.ศ.2565]   
 

เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
  
สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการปล่อยทิ้งของประชาชน 

หรือวัสดุเหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกหรือขยะแห้ง เช่น อุจจาระ เศษอาหาร ถุงพลาสติก หรือมูลฝอย ล้วน
แล้วแต่เป็นแหล่งที่มาของเชื้อโรคและพาหะน าโรค หรือไม่ว่าจะเป็นขยะที่มีการติดเชื้อที่บุคคลอ่ืนน ามาทิ้งใน
บริเวณพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า โดยผลกระทบที่เกิดจากการที่ไม่มีการควบคุม ป้องกัน และ
ก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ อาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ กับประชากรในพ้ืนที่ตามมาได้ ดังนั้น อาศัยตามมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
ประกอบกับพระราชบัญญัติการธารณสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 มาตรา 
18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65   ที่ให้อ านาจท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
 
 ฉะนั้น เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า จึงขอเสนอยกร่าง ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะก่ัวป่า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552 และ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2565 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 
                             และ [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี1) พ.ศ.2565]   

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

หลักการ 

 เพ่ือให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2552 และ[แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2565 ] มีความสมบูรณ์ เกิดความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ ทันสถานการณ์บ้านเมืองและเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน จึงมีหลักการในการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่านี้ขึ้น 

 

เหตุผล 

 โดยที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2552 ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่ของกิจการและ
เศรษฐกิจในเขตต าบลตะกั่วป่าที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 

  

 

 
   

 
      
       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2565] 

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

 
  โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า   ว่าด้วย  การก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  เพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  ประกอบมาตรา ๘๒ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  
๑๘  มาตรา  ๑๙   มาตรา    ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า และนายอ าเภอหนองสองห้อง  จึงตราข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑   บททั่วไป 
 

  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกั่วป่า  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๒” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้   ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกั่วป่า  นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  แล้วเจ็ดวัน 

 
ส่วนที่  ๑  บทนิยาม 

 

  ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 
          “มูลฝอย”  หมายความว่า   เศษกระดาษ   เศษผ้า   เศษอาหาร   เศษสินค้า   เศษวัสดุ   
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์    
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 
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หมวด  ๒  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 

  ข้อ   ๔   การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

  ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ในทางสาธารณะหรือท่ี
สาธารณะอ่ืนใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ า  คลอง  คู  สระน้ า  บ่อน้ า       เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  อนุญาตให้จัดตั้ง  หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 
  ข้อ  ๖  ห้ามมิให้ผู้ใด  น าสิ่งปฏิกูลวางในที่หรือทางสาธารณะอ่ืนใด  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล  หรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  
  ข้อ  ๗  ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถ
ขน  เรือขน  หรือสถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลตะก่ัวป่า  เว้นแต่
เป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า หรือได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถเข็น  เรือ
ขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะก่ัวป่า  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  ๓  หน้าที่เจ้าของอาคาร  สถานที่ 
 

  ข้อ  ๑๐  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๑   ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด   ไม่รั่ว   ไม่ซึม    และไม่มี
กลิ่นเหม็นรั่วออกข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
   ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการซึ่งขัดต่อสุขลักษณะ 
  ข้อ  ๑๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิน่  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแตจ่ะกระท าโดยวิธีการที่
ถูกสุขลักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๔  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า   อาคาร    สถานที่   หรือบริเวณใดควรท าการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขนเมื่อได้มี 
 

/หนังสือแจ้ง... 
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หนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบ 
ห้าวัน หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่
ก าหนดไม่น้อยกว่าสามแห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้นเก็บขนมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณซึ่ง
ครอบครอง  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
  ข้อ  ๑๕  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อ ๑๔ ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 

หมวด  ๔  กิจกรรมรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดขยะมูลฝอย 
 

  ข้อ  ๑๖  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการรับท าการ  เก็บ  ขน   หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่  จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินการรับท าการ  เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม แบบ (สม.
๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ก าหนด 
  ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการ  เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่าก าหนด 
  ข้อ  ๑๙  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้แล้วและเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  (สม.๒) 

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องรับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการรับ
อนุญาต 

ข้อ  ๒๑  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด
สามสิบวันก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 

 
 
 

/ทั้งนี้อัตรา... 
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ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนี้   
  ข้อ  ๒๒  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่  

ข้อ  ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดระยะเวลาที่ยังด าเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 
(๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๑ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะกั่วป่า 

  ข้อ ๒๓/๑  ในการให้บริการของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  หากเป็นกรณีให้บริการเก็บ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลร้องขอ ผู้ให้บริการต้องให้บริการโดยไม่คิด
ค่าบริการตามบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้  ไม่ว่ากรณีใดๆ 

หมวด  ๕  การต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๔  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  (สม.๓) ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต   

หากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง จะต้องช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึง
ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  
   ข้อ ๒๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนตะก่ัวป่า  เท่านั้น 
  ข้อ ๒๖  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าขอเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  (สม.๔) 

ข้อ  ๒๗  หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าแก้ไขต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ  (สม.๔) 

  ข้อ  ๒๘  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  (สม.๔)  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่
ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย  
(๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
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                     ข้อ  ๒๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
                             (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ    (สม.๒)    โดยประทับตราสีแดงค าว่า 
                                   “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลง

ลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

         (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น       
         (๓) บันทึกด้านหลังใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุด  ใน

สาระส าคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบ 
แทนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓๑  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท าการ  เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ให้ใช้แบบ  (สม.๑) 

                                 (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ  เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้
ใช้แบบ  (สม.๒) 

     (๓)  ค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  (สม.๓) 

  (๔)   ค าขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  (สม.๔) 
 

               หมวด  ๖  ความผิดและบทก าหนดโทษ 

ข้อ   ๓๒   กรณีท่ีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติ     หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  หรือตามบทพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่
ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้รับค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวัน  
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ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ในข้อ  ๑๖  มีความผิดตาม 
มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ  ๒๑  หรือข้อ  ๒๒  หรือข้อ  
๒๓  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในข้อ  ๒๘  หรือข้อ  ๓๐  มีความผิด
ตามมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตาม
มาตรา  ๗๓  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความ
ในข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  และข้อ  ๓๖  แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

     

  ประกาศ  ณ  วันที่..............เดอืน........................พ.ศ. 2565 

 
 
            (ลงชื่อ)     

                   (นายสมชาย สง่าภาคภูมิ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
 

     เห็นชอบ 
 
 
 

       (นายเฉลิมดิตถ์   หนูพรหม) 
        นายอ าเภอหนองสองห้อง 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

ก. อัตราค่าให้บริการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย ตามข้อ ๒๑ 

     (๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูลครั้งหน่ึง ๆ 
           ๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน  ๒๐๐  บาท 
                 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร                                                                           ไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 
                 เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
           ๑.๒เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรูป (ถังส้วม) ขนาดถังสูง ๓๓ เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๘๐  เมตร  ท่อนแรก               
                 และท่อนต่อ ๆ ไป                                                                              ท่อนละไม่เกิน    ๒๐  บาท 
                 เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรปู (ถังส้วม) ไม่เกินครึ่งท่อน                                               ไม่เกิน   ๑๐  บาท 
                 เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรปู (ถังส้วม) เกินครึ่งท่อน  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ท่อน 
          ๑.๓ เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรูป (ถังส้วม) ขนาดถังสูง ๔๐ เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐  เมตร  ท่อนแรก                

และท่อนต่อ ๆ ไป                                                                              ท่อนละไม่เกิน    ๓๐  บาท 
                เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรูป (ถังส้วม) ไม่เกินครึ่งท่อน                                               ไม่เกิน    ๑๕  บาท 
                เศษของถังซีเมนต์ส าเร็จรูป (ถังส้วม) เกินครึ่งท่อน  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ท่อน 

(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
      ๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจ ารายเดือน 

           (เดิม) ๒.๑.๑ ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลติร                    เดือนละ    ๒๐  บาท 
         (แก้ไข) 2.1.1 ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลติร              เดือนละไมเ่กิน   20 บาท 

๒.๑.๒ ที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แตไ่มเ่กิน ๕๐๐ ลติร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลติร  หรือเศษของแต่
ละ ๒๐ ลติร     เดือนละ     ๒๐  บาท 

๒.๑.๓ ที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร     เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒.๑.๔ ที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์

เมตร เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

๒.๒.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                         ครั้งละไม่เกิน    ๕๐  บาท 
๒.๒.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร   หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   
         ลูกบาศก์เมตรละไมเ่กิน  ๕๐  บาท 

(๓) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
       ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามข้อ ๑๖ โดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้ับประโยชน์ตอบแทนโดยการคดิค่าบริการ 

๓.๑ การรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยท่ัวไป                                          ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
๓.๒ รับท าการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยทั่วไป       ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สม.1 
ค าขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

เขียนที่...................................................... 

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

ข้าพเจ้า.......................................................อายุ.........ปี สัญชาติ..............เลขประจ าตัวประชาชน................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................แขวง/ต าบล.......... ........................
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์.............. ......................โทรสาร................
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูล ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. ยื่นขออนุญาตในนามของ             □ ตนเอง □ นิติบุคคล 
กรณีขอในนามนิติบุคคลช่ือ.................................................................................โดย................. ............................................
 2.   สถานท่ีตั้งหรือส านักงานเลขท่ี..............ตรอก/ซอย........................ถนน...........................แขวง/ต าบล..................
เขต/อ าเภอ.....................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...........................
โดยขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท   
 □ เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหล่งก าจัดที่ ……………….…………………………………………………………………………………….……. 
 □ เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที ่……………………………………………..……………………………………….. 
 □ เก็บ ขน มูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที ่อยู่ท่ี…..…………………………………………………………………………………………….… 
 □ เก็บขนและก าจัดมลูฝอย โดยมรีะบบก าจดัอยู่ที ่………………………………………………………………..……………………….. 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า) 

2. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คอื 
  3.1  ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ของผูข้อรับใบอนุญาต 
  3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  3.3  หลักฐานการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (กรณีขออนุญาตในนามนติบิุคคล 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนที่ต้ังสถานที่ประกอบการพอสังเขป 



-2- 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                     (ลงช่ือ) 
         (                                      ) 
        ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเง่ือนไข ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (     )  เห็นสมควรไม ่
อนุญาต......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 
      
     (ลงช่ือ) 
               (                                  ) 
         เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
  (     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) 
               (                                   ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
      ............../............./……………….. 
 
 
 
 
 
 



แบบ สม.2 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน 

 
เล่มท่ี................เลขท่ี..............................................ปี............................. 
 อนุญาตให้.........................................สัญชาติ.................................อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขท่ี...... ................................หมู่ท่ี 
...............................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................... ...แขวง/ต าบล...........................................เขต/ 
อ าเภอ........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์...................... ..................................... 
 ข้อ 1 ประกอบกิจการท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ค่าธรรมเนียม.........................ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี...................เลขท่ี............... 
ลงวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ. ......................ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................... 
ตั้งอยู่ ณ ส านักงานเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย....................................................ถนน... ............................................................ 
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด............................ ............โทรศัพท์...................................... 
โทรสาร............................................ 

ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
(1) ........................................................................................................................  
(2) ........................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ........................... . 
      
 
       (ลงชื่อ) 

          (................................................) 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
---------------------------------------------------------------------การต่ออายุใบอนุญาต----------------------------------------------------------------- 
 
           การต่อใบอนุญาต   การต่ออายุใบอนญุาต   การต่ออายุใบอนญุาต 
ครั้งท่ี.............      ครั้งท่ี...............          ครั้ง............ 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง    ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง        ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 
วันท่ี........เดือน................พ.ศ. .............    วันท่ี........เดือน................พ.ศ. .............        วันท่ี........เดือน................พ.ศ. .................. 
ค่าธรรมเนียม.................................บาท    ค่าธรรมเนียม.................................บาท        ค่าธรรมเนียม.....................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี............เลขท่ี...........    ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี............เลขท่ี...........        ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.............เลขที่............ 
ลงวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. ...........    ลงวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. ...........        ลงวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ. ........... 
โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ.................................    โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ.................................         โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ................................. 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)            (ลงชื่อ) 
        (...........................................)          (...........................................)       (...........................................) 
 
 
         

 
 



แบบ สม.3 
ค าขอตอ่อายุใบอนญุาต 

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

 
ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่......................... 

ตรอก/ซอย.................................ถนน............................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.............................โทรศัพทม์ือถือ............................ 
 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกิจ ประเภท............................................................................................................................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลม่ที่.....................เลขท่ี................./................ออกให้เมื่อวันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ. ............... 
  

 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ไดแ้นบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (............................................) 
 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข     ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(     ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต     (     ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ.....................................   (     ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
(ลงช่ือ).............................................พนักงานสาธารณสุข  ลงช่ือ................................................... 
         (..........................................)            (..............................................) 
           ........../.........../..............      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
        ........./............../............  
. 

  
  
 
 
 
 
 
 



แบบ สม.4 
 

ค าร้องขออนุญาตต่างๆ 
 

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

 
 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขที่................... 
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โทรศัพท์..................................................โทรสาร......................................โทรศัพท์มือถือ............................................................. 
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จึงมีความประสงค์.......................................................................................................................................................................... 
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