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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  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  องคการบริหารสวนตําบลนาเลินโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาเลินและนายอําเภอศรีเมืองใหม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลินเมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาเลินแลว  ๗  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎระเบียบและคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  

ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕         

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่ งมิ ใช เปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลินเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   

ขอ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลนาเลินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน

ผูดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๑  ก็ได 

ขอ ๗ หามมิ ให ผู ใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ ง ส่ิ งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนาเลินจัดไวให  หรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลนาเลินจัดไวให 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ตองจัดใหมี ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาเลินมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาเลินได 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนาเลินจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ  

ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลนาเลินตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ หามมิให ผู ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  

ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

   ๑๒.๑  หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย  อายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณในวันท่ี

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคยตองรับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท   

หรือความผิดลหุโทษ  รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใน 

ประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  อาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได 

   ๑๒.๒  หากเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบี ยนตามกฎหมายไทย   

โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมีทุน 

จดทะเบียนไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   ๑๒.๓  คุณสมบัติอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยผูท่ีประสงคจะดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาเลินประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  ก.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

     (๑)  หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

    (๒)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

       (ก)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

       (ข)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

       (ค)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

       (ง)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

       (จ)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%) 

       (ฉ)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาเลินประกาศกําหนด 

    (๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

    (๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (๕)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  ข.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๑)  หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

    (๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

       (ก)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

       (ข)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

       (ค)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 
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    (๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

       (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย 

       (ข)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

       (ค)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนินกิจการ

ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ 

ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

    (๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  ค.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

    (๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

    (๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

       (ก)  ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

       (ข)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

       (ค)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

       (ง)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

       (จ)  สถานท่ีและวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

    (๓)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 

       (ก)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 

       (ข)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณที่ใชในการเก็บ  ขน 

       (ค)  สถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดที่เปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

    (๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตอง 

และสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอ 

พรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ

อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน  ตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต  

   (๒)  ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๒ 

   (๓)  ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

   (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  

ขอบังคับและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาเลินเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนาเลิน 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๕๒  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถนุายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สถาพร  คําบญุ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาเลิน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ.   ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

๑.๑   คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน   สําหรับอาคารหรือเคหะ   

    ท่ีมีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงไมเกิน   ๕๐๐   ลติร 

     -   วันหน่ึงไมเกิน   ๒๐   ลิตร                                    เดือนละ 

     -   วันหน่ึงเกิน      ๒๐   ลติร   แตไมเกิน    ๔๐   ลิตร      เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน      ๔๐   ลิตร   แตไมเกิน     ๖๐   ลิตร     เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน      ๖๐   ลติร   แตไมเกิน     ๘๐   ลิตร     เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน      ๘๐   ลติร   แตไมเกิน   ๑๐๐   ลิตร     เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน     ๑๐๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๒๐๐   ลิตร    เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน     ๒๐๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๓๐๐   ลิตร    เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน     ๓๐๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๔๐๐   ลิตร    เดือนละ 

-   วันหน่ึงเกิน     ๔๐๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๕๐๐   ลิตร    เดือนละ 

๑.๒   คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน   สําหรับตลาด    โรงงานอุตสาหกรรม   

หรือท่ีมีมลูฝอยมาก 

     ท่ีมีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงเกิน   ๕๐๐   ลติรข้ึนไป 

-   วันหน่ึงไมเกิน   ๑   ลูกบาศกเมตร          เดือนละ             

-   วันหน่ึงเกิน   ๑   ลูกบาศกเมตร   คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

    หรือเศษลูกบาศกเมตร    เดือนละ  

๑.๓   คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ 

       -   ไมเกิน   ๑   ลูกบาศกเมตร ครั้งละ  

       -   เกิน     ๑    ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตรหรือเศษลูกบาศกเมตร    

ลูกบาศกเมตรละ  

๑.๔   คาเก็บและขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกลูครั้งหน่ึง ๆ  เศษของลูกบาศกเมตร    

      -   ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไปลูกบาศก   เมตรละ  

      -   เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

      -   เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร   

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ   รับทําการเก็บ   ขน  หรือ  กําจัด 

สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

   ๒.๑   รับทําการเก็บ   ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             ฉบับละ 

   ๒.๒   รับทําการจดัสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย      ฉบับละ     

 

 

 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

๒๐๐.๐๐ 

๓๐๐.๐๐ 

๔๐๐.๐๐ 

๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

 

๑๕๐.๐๐ 

๑๕๐.๐๐ 

 

 

๒๕๐.๐๐ 

๑๕๐.๐๐ 

๒๕๐.๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐.๐๐ 

๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. ๑ 
เลขท่ีรับ........../..........เลขท่ี........... 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
............................................................. 

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

วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ.................   
ขาพเจา........................................................................................อายุ.................................ป  สัญชาติ................

อยูบานเลขท่ี...................  หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน......................แขวง/ตําบล............................... 
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......................................จังหวัด................................   
โทรศัพท............................โทรสาร................................   
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจประเภท   

(  )  เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี.......................................................................................................   
(  )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดท่ี...........................................................................................   
(  )  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................................................................. 
(  )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดท่ี............................................................................................... 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)  ...............................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมา  ดวยแลว  ดังนี้คือ   
๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
๒)  สําเนาทะเบียนบาน   
๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ   

๓.๑)  ...................................................................................................   
๓.๒)  ...................................................................................................   

๔)  อ่ืน ๆ   
๔.๑)  ...................................................................................................   
๔.๒)  ...................................................................................................   

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป   
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ   
 

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

 
 

 



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ   
(  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................   
(  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
..........................................................................................................................................………………………………..............   
............................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................  

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

ตําแหนง.............................................. 
วันท่ี........./............/.........   
 
 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน   
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได   
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   
 

ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน   
       (.................................................)   
    ตําแหนง.................................... 
     วันท่ี........../.........../........   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ  สม. ๒)   
 

ใบอนุญาต 
 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

 
เลมท่ี………เลขท่ี........... 
   

อนุญาตให.....................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.............................   
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.......................   
ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................................ตําบล.....................................................   
อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................โทรศัพท...................................................................…   

ดําเนินกิจการคามีชื่อ.......................................................ทะเบียนการคาเลขท่ี......................................   
ซ่ึงตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................................................หมูท่ี...................................ตําบล......................................................   
อําเภอ.................................จังหวัด......................................................โทรศัพท................................................................   
เปนผูดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน   

ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
๑)  การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานใหเรียกเก็บในอัตราท่ีขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลนาเลินกําหนด   
๒)  ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ  ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษรภาพ

ขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน  วาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   
๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว   
๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  เรื่อง  การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕9   และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเครงครัด   
 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต    5,000  บาท    1,000  บาท   
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ.....................   

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

(ลงชื่อ)  ……………………………………………………….. 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. ๓   
เลขรับท่ี............/..............เลขท่ี..............................   
 

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

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

         วันท่ี..............เดือน................พ.ศ..............   
ขาพเจา............................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ................................. 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.........................ถนน..................แขวง/ตําบล……………............................ 
เขต/อําเภอ.................................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต....................................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท..................................ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท……........................................
ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............................................................................เลขท่ี......................../..........................................
ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ...................... 
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน).................…………………………………………………………………………………………………………………. 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ   
๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
๒.  สําเนาทะเบียนบาน   
๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ   

๓.๑................................................................................................................................................................ 
๓.๒................................................................................................................................................................ 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ   

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต   
(  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ..............................   
..................................................................................   
..................................................................................   
ลงชื่อ.......................................เจาพนักงานสาธารณสุข   
       (.......................................)   
ตําแหนง.................................วันท่ี......../............./.........   

ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได   
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   
ลงชื่อ....................................เจาพนักงานทองถ่ิน   
      (....................................)   
ตําแหนง.................................วันท่ี......../........../........   

 
 
 
 



(แบบ  สม. ๔)   
คําขออนุญาตการตาง  ๆ 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

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

ขาพเจา...................................................................................................อายุ........................…………….. 
สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี......................................ตําบล………………………………….   
อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท................................................   

ขอยื่นคําขออนุญาต   
  ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมท่ี...............................เลขท่ี................../..........................   
              ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ...............................………. 
  แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.....................................เลขท่ี...................../................................. 
              ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน............................................พ.ศ………………………..   

ขอแกไขรายการ  ดังนี้
...........................................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................   

  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน          
     สาระสําคัญ  ท้ังนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

๑.  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   
๒.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   (ลงชื่อ)    ผูยื่นคํารอง 
    (.........................................) 
   .............../......................../......................    
 

       
 
 
       คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

(........)  อนุญาตตามคํารองขอ   
(.......)  ไมอนุญาตตามคํารองขอ   
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................   
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน   
วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ...............   


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
	เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

