
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงโดยความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงและนายอําเภอสันปาตอง  จึงขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง  เรื่อง  การจัดการ 

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตวหรือ  ซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล   

การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวน

ที่อาจทําใหเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  

เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดอันตราย 

 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๔ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงใหเปนอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงอาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๘  มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

หรือพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี   

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

มอบใหบุคคลอื่นดาํเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนยีมการใหบรกิารแกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนตําบลมะขามหลวงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย   

ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลมะขามหลวงการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงจัดไวให 

 (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอย   

ท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

กรณีสถานพยาบาลตองมีการแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป 

กรณีโรงงานอุตสาหกรรมใหเก็บรวบรวมกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษแยกเฉพาะเพ่ือนําสง 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําจัดตอไป 

 (๓) เจาของหรือผูคอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองรักษาบริเวณสถานที่   

อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนเองเปนเจาของอยู  หรืออยูในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย 

หรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย  ซึ่งขัดตอสุขลักษณะ 

 (๔) หามมิใหผูใดถายเทท้ิงหรือทําใหมีมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  และสถานที่ 

เอกชนอื่นใด  ยกเวนในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงอนุญาตใหจัดตั้ง  หรือจัดตั้งไว 

ใหโดยเฉพาะหรือเขตท่ีองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงประกาศเปนพ้ืนที่ทิ้งมูลฝอย  ผูใดฝาฝน   

มีโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 (๕) ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานท่ี  อาคาร  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  

ขนมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บ  ขน   

เมื่อองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงไดมีหนังสือแจงแกเจาของ  และหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ  ขนมูลฝอย   

ณ  ที่เปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว   

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



เจาของและหรือผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานจะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  ทําการเก็บ  ขนมูลฝอยจากสถานที่   

อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครอง  โดยเก็บคาธรรมเนียมเก็บ  ขนขยะมูลฝอย 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 (๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขนมูลฝอย 

ตาม  (๕)  ตองเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหถูกตองดวยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ขอ ๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ ๙ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

 (๕) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

 (๖) ใบรับรองแพทย 

ขอ  ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณทั้งหมดนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๒ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) กิจการเก็บ  ขนขยะมูลฝอย 

  (๑.๑) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบประกอบและสราง   

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว 

ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายไปยังสถานท่ีกําจัด   

หากพบวามีมูลฝอยปลิวตกหลนหรือน้ําเสียจากมูลฝอยรั่วไหลจากการปฏิบัติงานใหผูไดรับใบอนุญาต 

มีหนาที่จัดเก็บมูลฝอยนั้นและทําความสะอาดโดยทันที 

  (๑.๒) รถเก็บมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังรถ  ดังนี้ 

 

 

 

 

(ตัวหนงัสือขนาดที่เหน็ไดชดัเจน) 

  (๑.๓) ผูไดรับอนุญาตตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขนมูลฝอย  

ตลอดจนวัสดุอุปกรณประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเก็บ   

ขนมูลฝอย 

รถเก็บขนมูลฝอย 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

ใบอนุญาตเลขท่ี................../...................... 

ชื่อ  (บริษัทหรือเจาของกิจการ)  และ  (หมายเลขโทรศัพท) 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  (๑.๔) ผูไดรับอนุญาตจะตองทําการเก็บ  ขนมูลฝอยที่ทําการจัดเก็บแลวนั้น 

ไปยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยหามนําไปถายเทหรือท้ิงในที่สาธารณะ   

  (๑.๕) ในการปฏิบัติงาน  ผูไดรับอนุญาตตองควบคุมดูแล  มิใหมีการดําเนินการเก็บ   

ขน  มูลฝอยในลักษณะท่ีไมปลอดภัยในการทํางานหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

  (๑.๖) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษตาง ๆ   

ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง  หนวยงานราชการ  หรือหนวยงานเอกชน  องคการบริหาร 

สวนตําบลมะขามหลวงจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเพ่ือการใหบริการจัดเก็บ  ขนมูลฝอยในบริเวณ 

ที่มีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานและเมือ่งานเสรจ็ส้ินแลว  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

  (๑.๗) ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๑.๘) ผูรับจางเก็บขนมูลฝอยจะเก็บคาบริการพิเศษเพ่ิมจากท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลมะขามหลวงกําหนดไวไมได 

 (๒) กิจการกําจัดมูลฝอย 

  (๒.๑) ในการกําจัดมูลฝอย  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ   

เจาพนักงานสาธารณสุขและหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒.๒) สถานที่กําจัดมูลฝอยดวยวิธีฝงกลบตองเปนสถานท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบตามหลักเกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ของสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยทายขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดสามสิบวัน 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนญุาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  
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สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางขําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน   

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลมะขามหลวง 

ขอ  ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ   

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนญุาตและใหถือวาผูรับใบอนญุาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒ ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  และกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  ตองเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มรกต  ปงคาํ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลมะขามหลวง 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลมะขามหลวง 

เรื่อง  การจดัการมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 

ลาํดับ รายการ 
คาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บและขนมูลฝอย 

(๑.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

         -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลติร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลติร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลติร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลติร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 

(๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

         -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

         -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

(๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว   

         -  ครั้งหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

         -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

(๒.๑)  รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

(๒.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

 

   

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

๔,๐๐๐ 

   



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการจัดการมูลฝอย 

 
  เขียนท่ี........................................................ 

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

 ๑.  ขาพเจา............................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ......................... 
โดย........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท...............................................ผูขออนุญาต 
 ๒.  ขอยื่นคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการมูลฝอย  กรณี 
    ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
    ขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 ๓.  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 
    สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ......................) 
    สําเนาทะเบียนบาน 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
    ใบรับรองแพทย 
    ใบอนุญาตฉบับเดิม  (กรณีตออายุใบอนุญาต)  
 
 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
           (...................................................)  

คําขอเลขท่ี.................... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี...............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 
 ๑)  .............................................................................. 
 ๒)  .............................................................................. 
 ๓)  .............................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
            (......................................................) 
      ตําแหนง.................................................. 
 
*************************************************************************************************** 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี...............ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 
 ๑)  .............................................................................. 
 ๒)  .............................................................................. 
 ๓)  .............................................................................. 
 
 
      ลงชื่อ....................................................... 
            (......................................................) 
      ตําแหนง.................................................. 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการมูลฝอย 
 

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

 
 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..............ป  สัญชาติ.................เลขหมายประจําตัวประชาชน.......................................... 
อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...............................ตําบล....................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท...........................โทรสาร................................... 
เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................................. 
สํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย....................................ตําบล......................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท...........................โทรสาร................................... 
 เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการมูลฝอย  เลมท่ี...............
เลขท่ี.................ป.....................ประกอบกิจการจัดการมูลฝอยประเภท................................................................. 
ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................. 
สถานท่ีตั้งเลขท่ี...............หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...........................................ตําบล......................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................โทรศัพท...........................โทรสาร................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการจัดการมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาต 
ของขาพเจาดังกลาวขางตน 
   สูญหาย 
   ถูกทําลาย 
   ชํารุดในสาระสําคัญ 
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 
   สําเนาบันทึกการแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาท่ี  (กรณีสูญหาย) 
   ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
   ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
     ลงชื่อ..........................................................ผูยื่นคําขอ 
            (........................................................) 
 

คําขอเลขท่ี................... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 


