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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางและนายอําเภอสูงเนิน  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เรื่อง การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนากลางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตาํบลนากลาง

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลนากลางอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลนากลางอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนากลางมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลนากลางมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลนากลางตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลนากลางจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรกัษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ

ทางสาธารณะ นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลนากลางจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

นากลางจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓)  อื่น  ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนากลางประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

(๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

(๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

(๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

(๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

(๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

(๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

(๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่ เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลนากลางประกาศกําหนด 
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(๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ          

ผูปฏิบัติงาน 

(๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นเกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะ  รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ  

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง   

(๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดํ าเนินกิจการรับทํ าการเก็บ  ขนมูลฝอยตองปฏิบัติตาม 

คําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นเกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะ  รวมท้ังระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

(๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

(๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

(๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

(๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

(๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนากลางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ิ น อ า ยุ สํ า ห รั บ ก ร ณี ที่ เ ป น ก า ร ขอ ต อ อ า ยุ ใ บอนุ ญ าต ต ลอด เ ว ล าที่ ยั ง ดํ า เ นิ น กิ จ ก า รนั้ น 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนยีมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลนากลาง 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณี ใบอนุญาตสูญหายให ผู ย่ื นคํ าขอรั บใบแทนใบอนุญาตนํ าสํ าเนา 

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย  

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทแห งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลางเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ถิ่น  เติบสูงเนนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนากลาง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ คาเก็บขนส่ิงปฏิกูล  
 ๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป ๒๕๐ 
         ลูกบาศกเมตรละ  
 ๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ๑๕๐ 
๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  
 ๒.๑  คาเก็บ  ขน  มูลฝอย  ประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  
  ๒.๑.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ   ๑๕ 
  ๒.๑.๒  วันหนึ่งเกิน    ๒๐  ลติร  แตไมเกิน    ๔๐  ลิตร  เดือนละ   ๓๐ 
  ๒.๑.๓  วันหนึ่งเกิน    ๔๐  ลติร  แตไมเกิน    ๖๐  ลิตร  เดือนละ ๑๐๐ 
            ๒.๑.๔  วันหนึ่งเกิน    ๖๐  ลติร  แตไมเกิน    ๘๐  ลิตร  เดือนละ ๑๕๐ 
            ๒.๑.๕  วันหนึ่งเกิน    ๘๐  ลติร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ ๒๐๐ 
            ๒.๑.๖  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ ๓๐๐ 
            ๒.๑.๗  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ ๕๐๐ 
            ๒.๑.๘  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ ๗๐๐ 
            ๒.๑.๙  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ           ๑,๐๐๐ 
 ๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย    
 วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป  
  ๒.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ         ๒,๐๐๐ 
  ๒.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
        ๒,๐๐๐ 

 ๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง  ๆ    
  ๒.๓.๑  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ ๑๕๐ 
  ๒.๓.๒  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร   

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
๑๕๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
 ๓.๑  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  ในการรับทําการเก็บขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย         ๕,๐๐๐ 
 โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ  
 (คาธรรมเนียม/ป)  ฉบับละ  
 ๓.๒  ใบอนุญาตดําเนินกิจการในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย         ๕,๐๐๐ 
 โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ  
 (คาธรรมเนียม/ป)  ฉบับละ  
 

 

 



 

 

        เขียนท่ี      

      วันท่ี     เดือน   พ.ศ.  

 ขาพเจา      อายุ  ป  สัญชาติ   

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี             ตรอก/ซอย   ถนน     

แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   เทศบาล/อบต.    

จังหวัด      หมายเลขโทรศัพท     

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (      ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท    

   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ   ตารางเมตร 

  (      ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท      

   มีคนงาน  คน  ใชเครื่องจักรขนาด   แรงมา 

  (      ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย       (เปนประจํา/ครั้งคราว/ตามวันนัด) 

  (      )   กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะจําหนายสินคาประเภท    

           ณ  บริเวณ     

โดยวิธ ี          

(      )   กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

    เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี      

    เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี    

    เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี      

    เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี    

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว    (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ    คือ 

๓.๑            

๓.๒            

 ๔.            

 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)                       ผูขอรับใบอนุญาต 

        (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(    )  เห็นสมควรอนุญาต 

(    )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ   

       
                             

(ลงช่ือ)           เจาพนักงานสาธารณสุข 

       (          ) 

ตําแหนง    

    วันท่ี    / /  

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(    )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

   (ลงช่ือ)                                    (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

          (   ) 

ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

       วันท่ี       /        /  

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

 

 

        เขียนท่ี      

      วันท่ี     เดือน  พ.ศ.   

 ขาพเจา      อายุ  ป  สัญชาติ   

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี             ตรอก/ซอย   ถนน     

แขวง/ตําบล   เขต/อําเภอ   เทศบาล/อบต.    

จังหวัด      หมายเลขโทรศัพท     

เปนผูไดรับใบอนุญาต  ประกอบกิจการ         
ใบอนุญาตเลมท่ี  เลขท่ี  พ.ศ.      ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ               ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา 

  สูญหาย     ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 
โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  สําเนาบัตรประจําตัว    (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ)   
และสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 

๒.  กรณีเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

๓.  กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดวยตนเองได  ใหผูรับ 
มอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับ 
มอบอํานาจมาแสดง 

๔.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีมาแสดง 
๕.  กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดง 
๖.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ระบุ)         

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
  ลงชื่อ....................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
	เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


