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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

   
 

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดว่าด้วยการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดและนายอําเภอด่านขุนทด จึงตราข้อบัญญัติ
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เรื่อง การ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 
ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดแล้วเจ็ดวัน 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตําบลหินดาด เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่เศษอาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

“มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนที่อาจทําให้เกิดอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น คุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เช่น ประเภทติดไฟง่าย สารกัดกร่อน สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด สารพิษ วัตถุ
ระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ทําให้เกิดโรค 

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การ
รักษาพยาบาลการตรวจชันสูตรพลิกศพ การใช้สัตว์ทดลอง 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๖๖ ง/หน้า ๘๖/๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

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

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๕  การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดเป็น

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 

 
ข้อ ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้งหรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่หรือทาง

สาธารณะ เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ํา คลอง คู สระน้ํา บ่อน้ํา เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินดาดจัดต้ังไว้ให้โดยเฉพาะ 

 
ข้อ ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ

หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และเป็นสถานที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินดาดอนุญาตให้ หรือจัดให้โดยเฉพาะ 

 
ข้อ ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน 

เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เว้นแต่การกระทําของ
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 

 
ข้อ ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีการคัดแยกขยะมูล

ฝอยและมีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะ
ทั่วไปและมูลฝอยอันตรายหรือของเสียอันตราย ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบและห้ามทิ้งมูลฝอยอันตรายหรือของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
ข้อ ๑๐  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่

มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิด กันแมลงและสัตว์ได้ตาม
แบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร 
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

 
ข้อ ๑๒  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้
จัดทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ ๑๓  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บ

ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน หรือเมื่อได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
บุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานที่บริเวณ
นั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

 
ข้อ ๑๔  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งนอกบริเวณเก็บ

ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ผู้ได้รับมอบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดกําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 

 
ข้อ ๑๕  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูล

ฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ ๑๖  ผู้ใดประสงค์ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบ ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด
กําหนด 

 
ข้อ ๑๗  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๘  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ของคําขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบอนุญาตตามแบบ ๒ 

 
ข้อ ๑๙  ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น หากมิได้
รับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 
ข้อ ๒๐  ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ

กับผู้รับบริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราบริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการและความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เริ่มให้บริการ  ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกิน
อัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการช้ันสูงท้ายข้อบัญญัติตําบลน้ี 

 
ข้อ ๒๑  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องทําเป็น

หนังสือแจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
 
ข้อ ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗ ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ ๒๐ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ระเบียบ ข้อบัญญัติ และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 

 
ข้อ ๒๓  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบ ๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากมิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

 
ข้อ ๒๔  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงใน

เขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 
 
ข้อ ๒๕  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ย่ืนคําขอเลิกการ

ดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ๔ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๖  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ ๔ 

 
ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้รับ

ใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอรับแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ๔ ภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 
ข้อ ๒๘  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) การออกแบบใบแทนอนุญาต ให้ใช้แบบ ๒ โดยประทับตราสีแดง คําว่า “ใบ

แทน” กํากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต 
 
ข้อ ๒๙  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเหน็

ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 
ข้อ ๓๐  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ ๓ 
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ ๔ 
(๕) คําร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย ให้ใช้แบบ ๕ 
 
ข้อ ๓๑  กรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ๑๕ วัน กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๒  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว 
ให้ส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดคําสั่งไว้ในที่เปิดเผย ได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแล้ว ต้ังแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิด
คําสั่ง แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๓๓  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
ข้อ ๓๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
เขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
ข้อ ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ใน

บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๓๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประพันธ์  เชาว์ดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
๒. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เรื่อง 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. คําขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เรื่อง การ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๑) 
๔. ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เรื่อง การกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๒) 
๕. คําขอต่อใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด เรื่อง การ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๓) 
๖. คําร้องขออนุญาตการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหินดาด 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ๔) 
๗. คําร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย (แบบ ๕) 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/จัดทํา 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินีย์/ตรวจ 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


