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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลน้าํรอน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกลู

หรือมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล    

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ํ ารอนและนายอําเภอเมืองเพชรบูรณ   

จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนแลวเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลน้ํารอน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทาง  ซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานท่ี  ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา  

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใด  อันมีลักษณะเปนการหากําไร  แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน       

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบลและลูกจาง    

ขององคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลน้ํารอนใหเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลรอน  โดยองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนมีอํานาจเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มี เหตุผลอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  อาจมอบใหบุคคลใด  

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  หรืออาจ

อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศ  ยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือน  สถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  และสถานท่ีเอกชน 

ที่ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน  เปนตน 
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ขอ    ๖  หามผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  นอกจากที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน

จัดไวให 

ขอ    ๗  หามผูใดถาย  เท  ท้ิง  ส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ   ๘  หามผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับ    

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปน 

การกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ   ๙  หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย 

หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานท่ีใด  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะได

ใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และตองไดรับอนุญาต    

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๒  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรืออาคารสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร

สถานที่ในความครอบครองของตน  ไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือมีการถายเทหรือท้ิงมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

ที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   
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ขอ  ๑๔  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ   

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๑๕  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแต  จะไดกระทําโดยวิธีการ  

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๖  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีใด  บริเวณใดควรทําการเก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง  

เจาของผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันหรือเมื่อ 

ไดทําการปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณที่ตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเปนเวลา 

ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  เก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานที่นั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๖  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ท้ิง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

   (๒)  กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคาร 

หรือสถานที่นั้น ๆ 
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   (๓)  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง    

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ  ๑๙  หามผูใดดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามขอ  ๕  และตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตราย 

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทํา  

การเก็บขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

นอกจากนี้การเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

รวมท้ังอัตราคาธรรมเนียม  ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ  

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมท้ังย่ืนหลักฐานตามที่

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

คุณสมบัติของผูขออนุญาต  ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๒๑  ใหใชแบบพิมพตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม. ๑) 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม. ๒) 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (แบบ  สม. ๓) 

ขอ  ๒๒  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการ

บริหารสวนตําบลน้ํารอนกําหนด 
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ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว

ในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจง

ใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอ 

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน  

นับแตวันรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว     

ในใบอนุญาต  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชน  เพ่ิมเติมจากท่ี

กําหนดไวโดยท่ัวไปนอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา   

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหแจงและย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนกําหนดโดยเร็ว 

ขอ  ๒๕  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา   

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการให 

บริการและความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ   

กอนภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 
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ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัติ   

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๑)  รักษาคุณสมบัติตามเงือ่นไขหรือขอกําหนดที่กาํหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยัง

ดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

   (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนและพระราชบัญญัติสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ  ๒๘  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชบังคับไดเพียงในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนเทานั้น 

หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตตองแจง 

แกเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว  

ขอ  ๒๙  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย    

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ  

ขอ  ๓๐  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว  

ขอ  ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเหน็ไดโดยงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ  ๓๒  กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้ 

หรือตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

       (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕           

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข    

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไข  ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 

ขอ  ๓๔  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับ

หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรอืคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย    

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๕  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับ 

การออกใบอนุญาตหรือการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพักใบอนุญาต   

หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําส่ังอื่น ๆ  ตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูที่ไดรับคําส่ังดังกลาวไมพอใจ  

ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ังนั้น 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 



 หนา   ๑๘๖ 
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การพิจารณาอุทธรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกินสามสิบวัน   

แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว   

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป  คําส่ัง    

ผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ขอ  ๓๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง 

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษ  ตามที่บัญญัติไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นนทวรรณ  จงจิตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ํารอน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ 

  ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  ๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคารหรือบานเรือน  

ท่ีมีปริมาณรวมวันหนึ่ง 

๑.๑.๑  ไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดอืนละ                   

๑.๑.๒  ถาเกิน  ๒๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตรหรือเศษ

ของแตละ  ๒๐  ลิตร  ครั้งละ                             

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  

๕๐๐  ลิตรข้ึนไป   

๑.๒.๑  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

๑.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   

ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ                  

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ 

๑.๓.๑  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

๑.๓.๒  ถาเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ                   

 

 

 

๒๐ 

 

๕ 

 

 

๗๕๐   

 

๗๕๐ 

 

๕๐ 

 

๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

อัตราคาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง  ๆ 

๒.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร 

ตอ ๆ  ไปลูกบาศกเมตรละ   

๒.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศก  (เศษไมเกินลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ        

๑  ลูกบาศกเมตร)                   

 

 

 

๑๐๐ 

 

๕๐ 

 

๓ 

 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บ  

ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๑  ใบอนุญาต  ใบอนุญาตทําการ  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ     

๓.๒  ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ   

 

 

 

 

๒,๒๕๐ 

   

๒,๒๕๐  

 



 

 

 

        คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เขียนท่ี………………………………………………………………………. 

 

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

 

  ขาพเจา……………………………………………………อายุ…………………ป……………….สัญชาต…ิ……… 

อยูบานเลขท่ี………หมูท่ี…………ตรอก/ซอย………………...........ถนน……………………แขวง/ตําบล……………………….. 

เขต/อําเภอ………………………จงัหวัด………………………………………………………โทรศัพท……………………………………. 

โทรสาร……………………………………………………………………………………………… 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบการการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลน้ํารอน  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

  (  )  เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี.......................................................................... 

  (  )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดท่ี............................................................... 

  (  )  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................. 

  (  )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดท่ี................................................................. 

  ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)............................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจา   

ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑).…………………………………………………………………………………………… 

   ๓.๒).…………………………………………………………………………………………… 

  ๔)  อ่ืน ๆ 

   ๔.๑).…………………………………………………………………………………………… 

   ๔.๒).…………………………………………………………………………………………… 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

                               

            

            

            

            

      

เลขท่ี............/................. เลขท่ี.......................... 

แบบ สม. ๑ 
 



 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

        ลงชื่อ………………………………………..ผูขอรับใบอนุญาต 

               (……………………………………….)  

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         

       ลงชื่อ………………………………………..เจาพนักงานสาธารณสุข 

              (…………………………………….…) 

       ตําแหนง…………………………………………………………. 

         วันท่ี…………./………………………/………………………… 

 

  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการได  เนื่องจาก……………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

              ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 

                    (…………………………………………) 

            ตําแหนง…………………………………………………………………… 

              วันท่ี…………./………………………/……………….. 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

   
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลมท่ี…………………เลขท่ี……………ป……………… 

   

  อนุญาตให…………………………………………………………………………..อายุ…………สัญชาติ…………… 

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี……………………………หมูท่ี……………ตรอก/ซอย…………………………………………………… 

ถนน………………………….ตําบล/แขวง…………………………………อําเภอ/เขต……………………………………………………. 

จังหวัดเพชรบูรณ…………………………………………………………….โทรศัพท……………………………………………………….. 

    ๑.  ดําเนินการ  (  )  ประกอบกิจการ  รับ  ทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

ประเภท……………………….พ้ืนท่ีประกอบการ………………………………………………………………………….ตารางเมตร  

คาธรรมเนียม……………………………………..………บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………………….เลขท่ี………………………… 

ลงวันท่ี…………………เดือน…………………………พ.ศ…………………… 

  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา…………………………………………………………………………....... 

จํานวนคน…………………………คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………หมูท่ี………ตําบล…………………….อําเภอ…………………….

จังหวัด……………………………………..โทรศัพท……………………………………..โทรสาร…………………………………………… 

  ๒.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๒.๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  เรื่อง  การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 (๒.๒)  ………………………………………………………………………………………………………………… 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชได  จนถึงวันท่ี……………เดือน……………..พ.ศ……………………………….. 

 

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

 

 

ลงชื่อ……………………………………………    ลงชื่อ……………………………………………………เจาพนักงานทองถ่ิน 

      (…………………………………………..)          (………………………………………………….) 

                       ผูรับเงิน    นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

 

 

แบบ สม.๒ 
 



 

 

เลขท่ี…………/…………….        เลขท่ี…………………….. 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

………………………………………………………………………….. 

เขียนท่ี…………………………………………………………………….. 

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

 

    ขาพเจา…………………………………………………………………อายุ……………ป  สัญชาติ…................ 

อยูบานเลขท่ี………หมูท่ี………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………แขวง/ตําบล……………..................... 

เขต/อําเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………………..โทรศัพท…………………………………… 

โทรสาร……………………………………………………............................................... 

  ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท………………………………ตามใบอนุญาต

เลมท่ี……………………………..เลขท่ี………..……………….ออกใหเม่ือวันท่ี……………เดือน………………พ.ศ……………… 

ตอ  (เจาพนักงานเจาหนาท่ี)…………………………………………………………………………………………………………………… 

  พรอมคําขอนี้ขาพเจา  ไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓.  หลักฐานการอนุญาต  ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑……………………………………………………………………………………………………. 

 ๓.๒……………………………………………………………………………………………………. 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

       ลงชื่อ………………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 

             (…………………………………………………)  

-  ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต  (  )  เห็นสมควร 

ไมตอใบอนุญาต  เพราะ…………………........................ 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………… 

ลงชื่อ………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข 

      (…………………………… ) 

ตําแหนง……………………………………………………….. 

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

-  ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการเพราะ………………. 

……………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ………………………………เจาพนักงานทองถ่ิน 

    (………………………………..) 

ตําแหนง……………………………………………………….. 

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

แบบ สม. ๓ 
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