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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเด่ือ 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวน
ตําบลนาเดื่อโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อและนายอําเภอศรีสงคราม   
จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อตั้งแตที่ไดติดประกาศไว
โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  
หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีอาจทํา
ให เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมีและชีวภาพ   
เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  
สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสีและประเภทที่ทําใหเกิดโรค 

“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางขึ้น
อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 
“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อแตฝายเดียวเทานั้น 
ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่ออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 
ขอ ๕ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเปนตนวา  

ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ  
จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอกและเปนสถานที่ท่ีองคการบริหารสวน 
ตําบลนาเดื่ออนุญาตให  หรือจัดใหโดยเฉพาะ   

ขอ ๗ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   
เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ  เวนแตการกระทําของพนักงาน
หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๙ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น
รั่วออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น
ไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทําโดยวิธีการ 
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไป
ยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  
หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี
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หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคารสถานที่บริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม
เก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งนอกจากบริเวณเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ  
กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอ 
เจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด   

ขอ ๑๖ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามองคการ
บริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด 

ขอ ๑๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 
และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ออกใบอนุญาตใหกับผูย่ืนคําขอ 

ขอ ๑๘ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 
ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๙ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผู รับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนัง สือ 
กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ
และความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชี
อัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง
พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๙   
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ
และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  
กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวา 
เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม 

ขอ ๒๕ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหาย   
ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ขอ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกแบบใบแทนอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหมี  

วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 
ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๓๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๒ 
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  ๔ 

ขอ ๓๐ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจา

พนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สมัย  ศริิวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาเดื่อ 



หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัต ิ
 

๑. กิจการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

๑.๑. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

๑.๒. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) สวนของรถท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิด สามารถปองกันกลิ่นและสัตว แมลงนําโรค และ

มีฝาปดอยูดานบน 

๒) ทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูลควรอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม 

๓) มีปมดูดสิ่งปฏิกูลท่ีมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย 

๑.๓. รถขนถายสิ่งปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ ดังนี้    

                     
 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตรบรรจุ ..................................................ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

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

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 

(ดวยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน) 
 

  

๑.๔. มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ เชน ถังตักน้ํา ไมกวาด น้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม 
    ๑.๕. ในกรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล โดยท่ีแหลงกําจัดนั้นจะตองไม

กอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
๑.๖. มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายาง สําหรับผูปฏิบัติงาน 
๑.๗. ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเทายาง 

๑.๘. ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว ใหทําการดูดน้ํา
สะอาดเพ่ือลางภายในทอหรือสายดูด ฯ และทําความสะอาดทอหรือสายดูดดานนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลดวยน้ํายา 
ฆาเชื้อโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

๑.๙. ทําความสะอาดรถอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายสิ่งปฏิกูลแลว 
และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
 ๑.๑๐. กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

และกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทําความสะอาดดวยน้ําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 
๑.๑๑. ทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเทายาง ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 
๑.๑๒. มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

๑.๑๓. ผูดําเนินงานขนถายสิ่งปฏิกูลจะคิดคาบริการไดไมเกินอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ
กําหนด 

 



๒. กิจการเก็บ ขน มูลฝอย 

๒.๑. รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบประกอบและสรางใหมีลักษณะถูกตองตามท่ี
กฎหมายกําหนด สามารถปองกันการปลิว ตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทํา
การจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานท่ีกําจัด 

๒.๒. รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน ตองมีขอความดานขางและดานหลังรถตามขนาด รูปลักษณะและสีท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ ดังนี้        

 
 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................../............................ 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 
 

 
๒.๓. ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณประกอบสําหรับ

การบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บมูลฝอยประจําวัน 
๒.๔. ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทาริมถนนและภาชนะรองรับมูลฝอย

รวมในเขตพ้ืนท่ีใหบริการตามรูปแบบ ชนิดและตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนด 
๒.๕. ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแลวนั้น ไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยของ 

องคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนดเทานั้น 
๒.๖. ผูรับจางจัดใหสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ ซ่ึงสามารถติดตองาน

ไดสะดวก โดยจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําสํานักงานและโทรศัพทติดตอในจํานวนท่ีเหมาะสมตลอดเวลา
ทํางานปกติ และสถานท่ีทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองเรียนไดใน
ระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 

๒.๗.  ผู รับจางตองจัดให มีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถขนมูลฝอยทุกคันท่ีใช ใน 
การปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานท่ีดังกลาวอยูในสภาพท่ีดี และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

๒.๘. ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดอยางนอยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บ
ขนมูลฝอยและน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

๒.๙. ในระหวางการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผูรับจางจะตองสวมใสชุดเครื่องแบบท่ีมีชื่อนามสกุล 
ตามแบบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อกําหนดหรือตามท่ีผูรับจางไดตกลงไวกับองคการบริหารสวนตําบล
นาเดื่อกอนเริ่มดําเนินการ 

๒.๑๐. ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการเก็บมูลฝอยในลักษณะท่ีไม 
ปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอ่ืน 

๒.๑๑. ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน งานประจําทองถ่ิน งานนักขัตฤกษตาง ๆ ตลอดจนงาน
เทศกาลตาง ๆ ซ่ึงจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ จะแจงใหผูรับแจงทราบลวงหนาเพ่ือการใหบริการ
จัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานและเม่ืองานเสร็จสิ้นแลว โดยผูรับจางไม
อาจคิดคาบริการเพ่ิม 

๒.๑๒. ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (เพ่ือคุมครองสุขภาพ
ของผูปฏิบัติงาน) 

๒.๑๓. ผูรับจางเก็บขนมูลฝอยจะเก็บคาบริการเปนพิเศษจากท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 
กําหนดไวไมได 



แบบ ๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      

                                                                       เขียนทําท่ี ............................................................. 

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

 

ขาพเจา ……………………………….. อายุ ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี .......... 

ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด .................................. 

โทรศัพท ......................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลนาเดื่อ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๓....................................................................................................................................... 

๔....................................................................................................................................... 

 
 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตเปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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



แบบ ๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลมท่ี ................... เลขท่ี ................. ป ................... 
 

 

อนุญาตให ............................................................ สัญชาติ .............. บานเลขท่ี ............. หมูท่ี .............. 

ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล ...................... อําเภอ ..................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพท ............................................ 

ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท ................................................................................................................ 

คาธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ......... เลขท่ี ...........ลงวันท่ี ..........เดือน ......................... 

พ.ศ. ............. โดยใชชื่อประกอบการวา ............................................................. จํานวนคนงาน ......................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี ..... หมูท่ี .......... ตรอก/ซอย .............. ตําบล ................ อําเภอ ................. จังหวัด .................... 

โทรศัพท .............................................. โทรสาร ............................................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑)................................................................................................................................................ 

(๒)................................................................................................................................................ 
 

               ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 
 

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

 

 

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

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

                                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ดานหลัง แบบ ๒) 

 

 
 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............ เลขท่ี ............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

……………………………………………………. 

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

 

          

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............... เลขท่ี ............ 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

……………………………………………………. 

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

 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............. เลขท่ี .............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

…………………………………………………… 

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

 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 

 

 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............ เลขท่ี ............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

……………………………………………………. 

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

 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............... เลขท่ี ............ 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

……………………………………………………. 

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

 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............. เลขท่ี .............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมเีง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 

…………………………………………………… 

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

 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

......... / ....... / .......... 

 



แบบ ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

       

                                                                       เขียนทําท่ี .............................................................. 

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

 

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

ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตําบล ...................... อําเภอ ......................... จังหวัด ....................... 

โทรศัพท .................................................... 

              ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ 

บริหารสวนตําบลนาเดื่อพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

               ๑. .................................................................................................................................. 

               ๒. .................................................................................................................................. 

               ๓. .................................................................................................................................. 

               ๔. .................................................................................................................................. 
 

               ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

   

                                                                                 เขียนทําท่ี ..................................................... 

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

 

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

ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตําบล ........................ อําเภอ ......................... จังหวัด .......................... 

โทรศัพท .................................................. 

 

              ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

              ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเดื่อ 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี รายการ เดือนละ อัตราคาธรรมเนียมบาท 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑. บานพักอาศัย หลังคาเรือนละ 
๑.๒. อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา 
๑.๓. อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา หองละ 
๑.๔. รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 
๑.๕. รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 
         ก. ขนาดเล็ก ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
         ข. ขนาดกลาง ไมเกิน ๕๑ – ๑๕๐ ตารางเมตร 
         ค. ขนาดใหญ ตั้งแต ๑๕๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
๑.๖. รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 
         ก. ขนาดไมเกิน ๒ ตารางเมตร 
         ข. ขนาดตั้งแต ๒ เมตรแตไมเกิน ๕ เมตร 
         ค. ขนาดตั้งแต ๕ เมตรข้ึนไป 
๑.๗. โรงแรม ตั้งแต 
         ก. ๑ – ๑๐ หอง 
         ข. ๑๑– ๒๐ หอง 
         ค. ๒๑ หองข้ึนไป 
๑.๘. ตลาด 
         ก. ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
         ข. ตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
         ค. ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
๑.๙. คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานท่ี
ซ่ึงมูลฝอยมาก (เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 
         ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
         ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
และ (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน ๑ ลูกบาศกเมตร) 
๑.๑๐. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
         ก. ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
         ข. เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
ครั้งละ 
ครั้งละ 
ครั้งละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

ครั้งละ 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
๒๐ 
๓๐ 
๓๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕ 

๑๐ 
๒๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๒.๑. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๒.๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 
ฉบับละ 

 
ฉบับละ 

 

 
๓,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 


