
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม   
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  วาดวยการจัดการมูลฝอย   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  อําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหนองหลุมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมและนายอําเภอวชิรบารมี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองหลุมตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  ส่ิงของที่มนุษยไมตองการใชงานแลว  เชน  เศษกระดาษ   

เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว   

หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอย 

ที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย   

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม   

มอบใหบุคคลอืน่ดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม   

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย   

ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม   

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  จัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

  (๓) หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือทําการใด ๆ  ในที่รองรับ  รถเข็น 

หรือท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

  (๔) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแก็ส  เปนตน  เวนแตไดกระทําโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ   

หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนญุาตตามแบบทีก่ําหนดไวทายขอบญัญตัินี ้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวัน  ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  รับทําการเก็บ  ขน  ไดเฉพาะในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหลุมเทานัน้ 

   (๑.๒)  หามทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

   (๑.๓)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงสาธารณสุข 

   (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมประกาศกําหนด 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๒.๑)  หามทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

   (๒.๒)  วิธีการกําจัดมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สาธารณสุข 

   (๒.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมประกาศกําหนด 

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองหลุม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตนิี้  หรือเงื่อนไขทีร่ะบไุวในใบอนญุาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ขอ  ๒๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ชอบ  ถาวร   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหลุม   

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 

ลําดับ รายการ อัตราคาธรรมเนียม(บาท) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

อัตราคาเก็บและขน  ขยะมูลฝอย 

1.1 คาเก็บและขน  ขยะมูลฝอยประจําเดือน 

(ก) สําหรับอาคารหรือบานเรือน 

-วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร 

-วันหนึ่งเกิน  20 ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ  

20 ลิตรหรือเศษของแตละ  20 ลิตร 

        (ข) สําหรับอาคารหรือบานเรือน ตามหมูบาน

จัดสรรหรือหมูบานทํานองเดียวกัน เหมาจาย 

        (ค) สําหรับอาคารหรือบานเรือนตามหองชุด   

หองเชาหรือหองอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน เหมาจาย 

         (ง) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  รานคา

หรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ  

         - วันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 

         - วันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  แตไมเกิน  

1 ลูกบาศกเมตร 

         - วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน

ทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของแตละลูกบาศกเมตร 

1.2  คาเก็บและขน  ขยะมูลฝอย เปนครั้งคราว 

       (ก)  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร 

       (ข)  ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  1  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและ

ขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของแตละลูกบาศกเมตร 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

2.1  รับทําการเก็บและขน  ขยะมูลฝอย 

2.2  รับทําการกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

 

หลัง/เดือนละ 

 

หลัง/เดือนละ 

 

 

เหมาจายเดือนละ 

เหมาจายเดือนละ 

 

 

เดือนละ 

 

ครั้งละ 

 

ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

 

ฉบับละ 

ฉบับละ 

 

 

 

 

10  บาท 

20  บาท 

 

 

15  บาท 

 

10  บาท 

 

 

500  บาท 

1,000  บาท 

 

 

2,000  บาท 

 

150  บาท 

 

150  บาท 

 

 

 

 

5,000  บาท 

5,000  บาท 

 



 

 
บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 

 

รายการ อัตราคาธรรมเนียมข้ันสูง 

 

1. คาเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไป  

    (๑)  คาเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน  

          - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๒๐ ลิตร  

          - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ เกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  

            คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร  

          - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

          - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

            คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  

    (๒)  คาเก็บและขน ขยะมูลฝอยท่ัวไป เปนครั้งคราว  

         - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  

         - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน ทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  

 

 

 

 

เดือนละ  

 

เดือนละ 

เดือนละ  

 

เดือนละ  

 

ครั้งละ 

ลูกบาศกเมตรละ  

 

 

 

๔๐   บาท 

 

๔๐  บาท

๒,๐๐๐  บาท 

 

๒,๐๐๐   บาท 

 

๑๕๐   บาท

๑๕๐  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบ สม. 1 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอย 

 

                                                                                

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

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................อายุ....................ป 

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

อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท........................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

           รับทําการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ 

           รับทําการกําจัดขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 1. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ......................................................................................... 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.................................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการ....................................................................................................................................................... 

 2. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

 2.1 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 

 2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                     2.3 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ

กรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง  

                      2.4 ............................................................................................................................................... 

 2.5 .............................................................................................................................................. 

 3. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้

เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหลุม 

 

        (ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 
 



 

 
แบบ สม. 2 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอย 

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

 

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

อายุ................ป อยูบาน /สํานักงาน เลขท่ี......................ถนน................................ตําบล..........................................

อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................... 

 1. รับทําการ 

                      รับทําการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ 

  รับทําการกําจัดขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม

................................................................................................. 

 2. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน และกําจัด.................................................................................................... 

 3. คาธรรมเนียม......................บาท/ ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............วนัท่ี.................... 

 4. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

  4.1 ตองปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม วาดวยการกําจัดขยะมูลฝอย  

พ.ศ. 2559 คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

  4.2 ........................................................................................................................................... 

 5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี..................เดือน......................................พ.ศ........................ 

 

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

 

 

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

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

                                                                           เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 



 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอย 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงานทองถ่ิน 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 

เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

คําเตือน 

 1.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 2.  ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 3.  การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 



 

แบบสม. 3 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดขยะมูลฝอย 

 

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

 

 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................................

อายุ......................ป อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...........................ถนน...........................ตําบล.................................... 

อําเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตใหรับทําการ  (    )   เก็บ  ขน  (    ) กําจัด ขยะมูลฝอย 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 1. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ.............. 

คาธรรมเนียมป ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ.............. 

 2. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 

 3. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุม วาดวยการกําจัดขยะมูลฝอย 

พ.ศ. 2559 และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน

รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหลุมกําหนดทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

(ลงชื่อ).........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

                                                  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบ สม. 4 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

 

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

 

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

 

 ขาพเจา............................................. ...........................อายุ..............ป   สัญชาติ....................อยูบานเลขท่ี

........................ตรอก / ซอย.............................ถนน...............................หมูท่ี...................ตําบล...............................

อําเภอ................................จังหวัด.............................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน............................................................................................................................ 

 ดวย.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 จึงมีความประสงค.............................................................................................................. ......................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

  

           ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

                                           (ลงชื่อ)............................................................ผูขออนุญาต 

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


