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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ว่าด้วยการกําจัด   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และนายอําเภอหัวหิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันที่ได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๖  ในข้อบัญญัตินี้ 
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“องค์การบริหารส่วนตําบล”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่มีเขตอํานาจในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   

ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก 

หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ 

สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  และให้หมายความถึงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น 

ที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้วย 

“เหตุรําคาญ”  หมายความว่า  เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย  ในบริเวณ

ใกล้เคียง  หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น  ดังต่อไปนี้   

(๑)  แหล่งน้ํา  ทางระบายน้ํา  ที่อาบน้ํา  ส้วม  หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า  หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน 

ทําเลไม่เหมาะสม  สกปรก  มีการสะสม  หรือหมักหมมสิ่งของ  มีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น 

หรือละอองสารเป็นพิษ  หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนําโรค  หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรือ  

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

(๒)  การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 
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(๓)  อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ  

การระบายน้ํา  การกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเป็นพิษ  หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก

กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

(๔)   การกระทําใด ๆ  อันเป็นเหตุให้ เ กิดกลิ่น  แสง  รังสี  เสียง  ความร้อนสิ่ง มีพิษ   

ความสั่นสะเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ   

(๕)  เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

“ผู้ได้รับมอบหมาย”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบล   

หินเหล็กไฟ  ให้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบล   

หินเหล็กไฟ  ให้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

ข้อ  ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติ

หน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  ขน  ทิ้ง  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ให้ถูกสุขลักษณะ  รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติ 

  (๒) กําหนดจํานวนและลักษณะรูปแบบของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น  ๆ 

  (๓) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง   

ให้เหมาะสม  ตลอดจนกําหนดอัตราส่วนลดในกรณีชําระรายปีล่วงหน้าเพื่อสร้างแรงจูงใจ  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 

อัตราที่ได้กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ 

  (๔) กําหนดการอื่นใดเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
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ข้อ  ๙  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  

ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  และสามารถประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ 

เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรืออนุญาต

ให้ดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน   

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอาจร่วมกับหน่วยงาน 

ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  หรืออาจอนุญาต 

ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการได้  ภายใต้คําสั่งหรือระเบียบที่กําหนด 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๒๒  มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด   

ของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งหรือทําให้มีมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลเปรอะเป้ือนหรือนําไปใน   

ทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใดจนเกิดเหตุรําคาญ   

ข้อ  ๑๑  ห้ามผู้ใดคุ้ยเขี่ย  ขุด  ขนขยะมูลฝอยในที่รองรับขยะมูลฝอย  หรือสถานที่เทขยะ   

มูลฝอยใด ๆ  เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่  หรือผู้ได้รับอนุญาต  

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยข้ามเขตท้องถิ่นกัน  จะต้อง 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  (๑) เจ้าพนักงานทุกท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

และหรือขยะมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  โดยแจ้งว่าจะนําสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด   

ณ  เขตท้องถิ่นอื่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือ 

ขยะมูลฝอยนั้น  จึงจะอนุญาตให้เก็บขนโดยทําเป็นธุรกิจได้ 
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  (๒) กรณีที่ผู้ใดได้รับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตท้องถิ่นต้นทาง

แล้วนําสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง  โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ  ขน  

และการกําจัด  ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง  และ 

ขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง  ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตรา 

ที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทางกําหนดไว้ในข้อกําหนดท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

และหรือขยะมูลฝอยผ่านท้องถิ่นอื่น  นอกจากท้องถิ่นต้นทาง  และท้องถิ่นปลายทาง  จะต้องแสดง 

ใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงาน 

ท้องถ่ินปลายทาง  รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

  (๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยโดยคิด 

ค่าบริการในเขตท้องถิ่นหนึ่งแล้วนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธีการอื่นใดในที่ซึ่งอยู่ในอีกเขตท้องถิ่นหนึ่ง   

บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น  จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

ข้อ  ๑๓  ห้ามผู้ใดขน  นําพา  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในท่ีหรือ   

ทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่มิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นร่ัวซึมออกมาภายนอก   

และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในวรรคหน่ึง  ไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ํา  ซึ่งได้จัดห้องสุขา 

ที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๔  ห้ามผู้ใดตักสิ่งปฏิกูลหรือขุดมูลฝอย  เพื่อนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปเท  ทิ้ง  หรือถม   

ในสถานที่ใดภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลรักษาพื้นที่บริเวณอาคารและโดยรอบ  ไม่ให้มี 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ถูกถ่าย  เท  ทิ้งเปรอะเป้ือนจนไม่ถูกสุขลักษณะ 

หากอาคารหรือสถานที่ใด  ถูกละท้ิงจนมีหรือต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทํา 

การกําจัดให้ถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม   

ในการกําจัดได้  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า   
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แก่ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  และ/หรือได้ปิดประกาศแจ้งไว้  ณ  สถานที่นั้นและที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  นับแต่วันปิดประกาศ   

ข้อ  ๑๖  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือองค์กรนิติบุคลว่าจ้างผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต   

ให้ทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคาร  สถานที่ที่ดูแลรับผิดชอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาต   

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๗  เจ้าพนักงานท้องถ่ินสามารถประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือ 

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรืออนุญาตให้ดําเนินกิจการ  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน  ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ   

ข้อ  ๑๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการ  เก็บ   

ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  หากมีความประสงค์ขอรับบริการเก็บ   

ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องเสียค่าธรรมเนียม  

การให้บริการตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเพิ่มเติม   

ข้อ  ๑๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ   

เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  หรือนอกเขตพื้นที่   

การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  ต้องกระทําการเก็บ  ขน  และกําจัด 

สิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือตามวิธีการที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

แนะนํา 

ข้อ ๒๐ ค่าบริการในการดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ชําระดังนี้ 

  (๑)  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเป็นผู้ดําเนินการเอง  หรือมอบหมาย 

ให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน  ให้ชําระต่อองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยสามารถชําระจ่ายล่วงหน้า   

หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเรียกเก็บ 

  (๒)  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟออกใบอนุญาตให้ผู้อื่นเป็นผู้ดําเนินการ   

ให้ชําระต่อผู้ได้รับใบอนุญาต 
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ข้อ  ๒๑  หากผู้ใดไม่ชําระค่าบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดต่อกัน   

เป็นระยะเวลา  ๖  เดือน  หรือไม่ชําระรวมแล้ว  ๘  งวด  จะถูกระงับการให้บริการ  พร้อมเก็บถังขยะ 

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟจัดหาให้ไว้คืน  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดําเนินการ 

ทางกฎหมาย 

 

หมวด  ๒ 

กิจการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

 

ข้อ  ๒๒  ห้ามผู้ใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การ 

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   

เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะคิดค่าบริการในการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้ไม่เกิน 

อัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องปฏิบัติตามคําสั่งหรือข้อแนะนําของ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ข้อบัญญัตินี้ กฎกระทรวง   

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ข้อ ๒๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๒  หรือผู้ได้รับมอบหมายต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   

วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล  ดังนี้ 

   (๑) ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  

ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ  ขน   

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

   (๒) รถที่ใช้ในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลนั้น  ต้องปกปิดมิดชิด  ไม่ร่ัวซึม  สามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์พาหะนําโรคได้ 
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   (๒.๒)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องอยู่ในสภาพดี  ไม่ร่ัวซึม 

   (๒.๓)  รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ต้องได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 

   (๒.๔)  มีป๊ัมหรืออุปกรณ์ใดที่สามารถใช้ในการดูดสิ่งปฏิกูล 

   (๒.๕)  รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า  “รถดูดส้วม”  และแสดงรายการ

เบ้ืองต้น  ดังนี้  อัตราหน่วยการบรรจุ  เลขทะเบียนใบอนุญาต  ชื่อหน่วยงานอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือ

เจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวหนังสือที่เห็นชัดเจน 

   (๒.๖)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ 

   (๒.๗)  มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มแข้งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

  (๓) ในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องมีการดําเนินการที่ถูกสุขลักษณะ  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ   

ทางสิ่งแวดล้อมและแหล่งกําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง   

ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  สถานที่แห่งใด 

  (๔)  ห้ามเท  ปล่อยหรือระบายสิ่งปฏิกูลจากยานพาหนะลงในแหล่งน้ํา  ที่สาธารณะ  

โดยเด็ดขาด  และที่ส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดิน 

  (๕)  ต้องมีการทําความสะอาดรถที่ใช้เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง   

และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องได้รับการบําบัด  หรือจัดการด้วยประการอื่นก่อนปล่อยทิ้ง  

โดยที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 

   (๖)  พนักงานผู้ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องสวมถุงมือยางและรองเท้ายาง

หรืออุปกรณ์ใดที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลได้โดยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะทุกคร้ัง  ที่ทําการ

เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ข้อ ๒๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๒๒  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  ดังนี้ 

  (๑)  ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงาน  

เก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ  ขน   

หรือกําจัดมูลฝอย 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

   (๒)  รถเก็บ  ขนขยะมูลฝอย  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

     (๒.๑)  ส่วนของรถที่ใช้สําหรับใส่มูลฝอยนั้น  ต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกัน

การปลิว  การตกหล่น  และการร่ัวซึมของมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้าย  อีกทั้งป้องกันกลิ่น

และสัตว์พาหะนําโรคได้ 

     (๒.๒)  รถเก็บ  ขน  ขยะมูลฝอยเอกชน  ต้องมีข้อความว่า  “รถเก็บขนขยะมูลฝอย”   

และแสดงรายการเบ้ืองต้น  ดังนี้  เลขทะเบียนใบอนุญาต  ชื่อหน่วยงานอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตัวหนังสือที่เห็นชัดเจน   

     (๒.๓)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ 

   (๓) พนักงานผู้ทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดขยะมูลฝอย  ต้องสวมถุงมือยางและ

รองเท้ายางหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับมูลฝอยได้โดยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะทุกคร้ัง   

ที่ทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

  (๔) ต้องมีการทําความสะอาดรถที่ใช้ขนถ่ายมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๒  คร้ัง   

และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดต้องได้รับการบําบัด  หรือจัดการด้วยประการใดก่อนปล่อยทิ้ง  

โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

   (๕) ในการกําจัดมูลฝอยต้องมีการดําเนินการที่ถูกหลักสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางสิ่งแวดล้อม  และแหล่งกําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

   (๖) ให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในที่หรือทางสาธารณะ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  รวมถึงมูลฝอยที่เกิดจากการจัดงานมหรสพหรือกิจกรรม  

พิเศษต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐซึ่งจัดให้มีขึ้นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  โดยถือ 

เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ได้รับใบอนุญาตโดยไม่คิดค่าบริการได้ 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ข้อ  ๒๗  ใบอนุญาตท่ีออกตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต   

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟเท่านั้น 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๘  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์   

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี 

กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ผู้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนด  ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๒๙ การย่ืนคําร้องขอรับใบอนุญาต  คําขอต่อใบอนุญาต  หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  ผู้ย่ืนต้องย่ืนคําร้องหรือคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมด้วยหลักฐานเพื่อประกอบ 

การพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมรับรอง 

สําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  ๑  ชุด   

   (๓)  สําเนาคู่มือจดทะเบียนรถที่ใช้ประกอบการ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง   

จํานวน  ๑  ชุด   

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  (กรณีนิติบุคคล) 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีที่มีการมอบอํานาจให้ย่ืนคําร้องหรือคําขอแทน) 

  (๖)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟประกาศกําหนด 

ข้อ  ๓๐  การขอต่อใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําร้องขอต่อใบอนุญาตภายในกําหนด  ๓๐  วัน   

ก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาต  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๑  ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  จะต้องชําระค่าธรรมเนียม 

การออกใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต

หรือวันที่มาย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

ผู้ประกอบกิจการที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใด ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในข้อ ๓๐   

จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ได้บอกเลิกการดําเนิน 

กิจการก่อนถึงกําหนดเวลาการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ข้อ  ๓๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ  ๒๙  โดยอนุโลม 

และให้ใช้ใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ข้อ  ๓๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  

หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศ 

กระทรวงท่ีออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจ  

สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก 

ใช้ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๓ )   ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามบทบัญญัติ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวงที่ออก   

ตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตนั้น  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๖  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์  

ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้ได้รับ 

ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  

แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๓๗  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการการประกอบกิจการ   

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ  ๓๘  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๓๙  หากมีการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ให้ผู้ดําเนินการถือปฏิบัติตามท่ี 

กฎกระทรวงกําหนดไว้โดยอนุโลม  และแจ้งการดําเนินการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ  ๔๐  ในกรณีที่มีการประกอบกิจการตามข้อบัญญัตินี้มาก่อน  หรือในวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้ดําเนินกิจการนั้นทําการปรับปรุงหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นกําหนด  แต่ไม่เกินหนึ่งปี 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ดําเนินกิจการย่ืนคําร้องขอและพิจารณาได้ว่ามีเหตุจําเป็น  ให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจขยายเวลาออกไปได้อีก  แต่ไม่เกินหนึ่งปี   

ทั้งนี้  การขยายเวลาต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนด้วย 

ข้อ  ๔๑  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ไม่อาจเรียกคืนได้  หากเกิดจากการกระทํา   

ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นาวิน  มูลมงคล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 



                                                                           ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ  

 เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  
(๑) อัตราคาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   

         (ก)คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือนสําหรับอาคาร/บานเรือนท่ัวไป 

           -วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                                     เดือนละ                  

            -วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                              เดือนละ 

 -วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ                    

    ๑๐๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๑๐๐  ลิตร                               เดือนละ  

 -วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตรหรือ 

    เศษของลูกบาศกเมตร                                                      เดือนละ 

          (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน สําหรับหอพัก หองแถว 

หองใหเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยคิดคาบริการเปนรายหองเหมาจาย           

ตามท่ีอยูจริง                                                                     หองละ:เดือน   

          (ค) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  สําหรับตลาดนัด โรงงานอุตสาหกรรมและ

การเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

           - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร        ครั้งละ          

           - ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ 

เศษของลูกบาศกเมตร                           ลูกบาศกเมตรละ 

          (ง) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโครงการบานจัดสรรหรืออาคาร

ท่ีพักอาศัย อยูรวมกันเกิน  ๑๐  หลัง ตามรายการดังนี้. 

                 ก)  แบบรวมจดุตั้งถังขยะ (รวมถังขยะไวแหงเดียวหรือไมเกิน ๑๐ แหง) 

          -  หมูบานละไมเกิน  ๑๐๐  หลัง                            เหมาจายหลังละ/เดือน 

          -  หมูบานละตั้งแต  ๑๐๑ - ๑๕๐ หลัง                     เหมาจายหลังละ/เดือน 

          -  หมูบานละตั้งแต  ๑๕๐ หลังข้ึนไป                        เหมาจายหลังละ/เดือน 

                 ข)  แบบแยกจัดเก็บแตละหลังคาเรือน               เหมาจายหลังละ/เดือน   

        *** ยกเวน  การใหบริการในอาคารท่ีพักคนงานกอสราง  คิดคาบริการ  ดังนี้ 

          - มีคนพักอาศัยจํานวนไมเกิน ๒๐  คน                               เหมาจายวันละ   

          - มีคนพักอาศัยจํานวนตั้งแต  ๒๑ คนข้ึนไป แตไมเกิน ๔๐ คน   เหมาจายวันละ   

     -  มีคนพักอาศัยจํานวนตั้งแต  ๔๐  คนข้ึนไป                        เหมาจายวันละ  

 

 

 

        ๓๐ 

    ๖๐  

     

    ๘๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

     

     ๓๐ 

 

 

  ๑๕๐ 

 

  ๑๕๐ 

 

 

 

    ๓๐ 

    ๓๕ 

    ๔๐ 

    ๕๐ 

 

    ๑๐ 

    ๒๐ 

    ๔๐ 



                                                                           ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

 
 

ลําดับท่ี รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

 (๒)  อัตราคาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

      (ก) คาเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเช้ือเปนรายเดือน 

       - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒  กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร 

                                                                                               เดือนละ 

       - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน ๑๓  ลิตร                    

คาเก็บและขนทุก ๆ ๒  กิโลกรัม หรือทุก ๑๓  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒  กิโลกรัม  

หรือแตละ  ๑๓  ลิตร                                                                     เดือนละ 

       (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเปนครั้งคราว 

        - คาเก็บและขนแตละครั้ง                                                คิดอัตราครั้งละ 

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร      

ใหคิดอัตราเพ่ิมอีก                                                                           ครั้งละ 

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขน  

เ พ่ิ ม ข้ึ น ใน อัต ร า ทุก  ๆ  ๗๕  กิ โ ลกรั ม  หรื อ ทุ ก  ๆ  ๕๐๐  ลิ ต ร  หรื อ เ ศษของ                     

๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร                                                           หนวยละ 

 (๓)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

       - เศษของลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร ตอ ๆ ไป          ลูกบาศกเมตรละ 

       - เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                                                คิดในอัตรา 

          (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

 (๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน        

ดวยการคิดคาบริการ 

 (ก)  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                 ฉบับละ 

 (ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                          ฉบับละ 

 (ค)  รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ                                 ฉบับละ 

   (ง)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                         ฉบับละ 

หมายเหตุ  กรณีนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดนี้ใหเจาพนักงานสาธารณสุขประเมิน

และคิดอัตราคาธรรมเนียมท้ังนี้ตองไมเกินอัตราตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

     ๓๐๐ 

 

 

      ๓๐๐ 

 

     ๓,๐๐๐ 

 
        ๔๐๐ 

 

 

      ๔๐๐ 

 

      ๒๕๐ 

      ๑๕๐ 

 

 

 
 

 

  ๔,๐๐๐ 

  ๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



                                                                           ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

  ขาพเจา.........................................................................อายุ.................ป สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล............................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
     เก็บขนสงปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี..................................................................... 

     เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................ 
     เก็บขน มูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................... 
     เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี....................................................... 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบ อนุญาต ดังนี้ 
  รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  หนังสือจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ............................................ 

         ……………………………………………………………………………………………………………….. 
  สําเนาเอกสารทะเบียนรถท่ีใชประกอบกิจการ 
  หนังสือรับรองอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๑.)...................................................................................................................................... 
๒.)..................................................................................................................................... 

                   ๓.)...................................................................................................................................... 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต /ขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

  ๑)................................................................................................................................................ 

  ๒)................................................................................................................................................ 

  ๓)................................................................................................................................................ 

  ๔)............................................................................................................................................... 

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

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

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

คําส่ัง เจาพนักงานทองถิ่น 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

      

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ       ๑. กรณคีําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณ เอกสารไมครบถวน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองแจงผลการพิจารณา   

                        ใหผูแจงทราบภายใน ๑๕ วันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

  ๒. จัดทํา ๒ ฉบับ มอบผูแจงหน่ึงฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับ 

 

 



                                                                           ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ 

 

 
 

 
 

        

 

 

 
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

 

เลมท่ี............เลขท่ี............../...............    สํานักงาน.................................................. 

  อนุญาตให  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ....................................................................... 

อายุ..............ป สัญชาติ.....................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................................... 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...................ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................หมูท่ี........... 

ตําบล................................อําเภอ.................................จังหวดั.....................................โทรศัพท............................. 

  ๑.  ประกอบกิจการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  ประเภท................................................

โดยใชชื่อประกอบการวา..........................................................ตําบล..........................อําเภอ.................................

จังหวัด.................................................โทรศัพท...................................................................................................... 

  ๒.  ผูประกอบการไดเสียคาธรรมเนียม......................บาทตอป (...............................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี................ลงวันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ................................. 

  ๓. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขลักษณะตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด และคําสั่ง 

   ๔.๒  ............................................................................................................................ 

 ออกให ณ วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ...............สิ้นอายุวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ............... 

 

(ลงชื่อ) 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 


