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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลพญาแมนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนและนายอําเภอพิชัย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย
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การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลพญาแมน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ 

แกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

พญาแมนจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน   

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ   

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลพญาแมนประกาศกําหนด 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  มีรถจัดเก็บส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒)  รถเก็บขนไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๒.๓)  มีสถานท่ีทิ้งหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  มีรถจัดเก็บมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
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   (๓.๒)  รถเก็บขนไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๓.๓)  มีสถานท่ีทิ้งหรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ  รับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  มีสถานท่ีกําจัดเปนของตนเอง 

   (๔.๒)  มีเครื่องจักร  และอุปกรณการกําจัดขยะท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๓)  อยูหางจากชุมชน  โดยไมมีกล่ิน  เสียง  และเหตุรบกวนอื่น ๆ   

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
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   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  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 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  มีรถจัดเก็บส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒)  รถเก็บขนไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงจากบก 

     (๒.๓)  มีสถานท่ีทิ้งหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล    

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  มีรถจัดเก็บมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๒)  รถเก็บขนไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๓.๓)  มีสถานท่ีทิ้งหรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล   

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ  รับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  มีสถานท่ีกําจัดเปนของตนเอง 

   (๔.๒)  มีเครื่องจักร  และอุปกรณการกําจัดขยะท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๓)  อยูหางจากชุมชน  โดยไมมีกล่ิน  เสียง  และเหตุรบกวนอื่น ๆ   
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ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพญาแมน   

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
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ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมิง  คําสวน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพญาแมน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2559 

 
(1)  อัตราคาจัดเก็บและขนถายสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยครั้งหนึ่ง ๆ 
 (1.1)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ      250.-  บาท 
 (1.2)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร        150.-  บาท 
  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร 
(2)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
 (2.1)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 
          (2.1.1)  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร    เดือนละ    10.-  บาท 
          (2.1.2)  วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  20  ลิตร 
          หรือเศษของแตละ  20  ลิตร    เดือนละ     20.-  บาท 

(2.2)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง  เกิน  500  ลิตรข้ึนไป 
   (2.2.1)  วันหนึ่งไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ     1,000.-บาท 
   (2.2.2)  วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
   หรือเศษของลูกบาศกเมตร     เดือนละ     2,000.-  บาท 

(2.3)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
   (2.3.1)  ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร    ครั้งละ      150.-  บาท     
   (2.3.2)  เกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
   หรือเศษของลูกบาศกเมตร    ลูกบาศกเมตรละ    150.-  บาท 

(2.4)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําวันสําหรับรานคาและแผงลอย   
           (2.4.1)  วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร    เดือนละ    300.-  บาท 
         (2.4.2)  วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  20  ลิตร 
         หรือเศษของแตละ  20  ลิตร    เดือนละ     600.-  บาท 

 
(3)  อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตดําเนินกิจการตามขอ  9  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 
      ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 (3.1)  รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป           ฉบับละ    2,000.-  บาท 
 (3.2)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป   ฉบับละ    2,000.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 
 
 

แบบคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

              สวนราชการ  องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน  (นายกองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน) 

 ขาพเจาเปนเจาของ/ตัวแทนผูประกอบการ  ชื่อ........................................................สัญชาติ..................อายุ..............ป  
อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.........................................................    
ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................โทรศัพท............................... 

 ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ีพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลพญาแมน  ดวยผูประกอบการไดประกอบ
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพญาแมนของการประกอบกิจการ  ดังนี้ 

 ๑.  สถานประกอบการชื่อ  “………………………………………………………………………………………………………………” 
๒.  ท่ีตั้งของสถานประกอบการ  เลขท่ี..................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.....................ถนน..........................  

ตําบลพญาแมน  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  โทรศัพท..................  โทรสาร............................................. 
๓.  ประเภทกิจการท่ีประกอบเก่ียวกับ  ..........................................................................ลกัษณะกิจการ  คือ

................................................................................................................................................   
๔.  พ้ืนท่ีประกอบกิจการ  จํานวน.....................................ตารางเมตร  จํานวนหองพัก.......................หอง 
๕.    พนักงาน    คนงาน    ผูรับจาง  จํานวน...................................คน 
๖.  การใชเครื่องจักร  เครื่องจักรกล  ขนาด....................................แรงมา  จํานวน....................................ตวั 
 
       (ลงชื่อ)......................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 
สําหรับเจาหนาที่ 
ประเภทกิจการ 
  ๑.  ตลาด         เอกชน              สาธารณะ 
  ๒.  จําหนายอาหาร    ไมเกิน  ๒๐๐  ตร.ม.   เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.  แตไมเกิน ๓๐๐ ตร.ม.    เกิน ๓๐๐ ตร.ม. 
  ๓.  สะสมอาหาร     ไมเกิน  ๒๐๐  ตร.ม.   เกิน  ๒๐๐  ตร.ม.  แตไมเกิน  ๓๐๐  ตร.ม.    เกิน  ๓๐๐  ตร.ม. 
  ๔.  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีเก่ียวกับ..............................................................ลําดับท่ี................................ 
  ๕.  เก็บ  ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๖.  อ่ืน ๆ  ............................................................................................................................................................................. 
  ๗.  คาธรรมเนียม....................................................บาท  ตามลําดับท่ี....................................................(ตามขอบัญญัติ) 
 

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

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

       ตําแหนง............................................................. 

 
 

 

เลขท่ีรับ............................ 

วันท่ี.................................. 



     

-๒- 

เอกสารประกอบการพจิารณาขอรับใบอนุญาต 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาพรอมแลว  ดังนี้คือ 

๑.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของเจาของกิจการ ขนาด  ๑  x  ๑  จํานวน  ๒  รูป 
๒.  สําเนาบัตรประชาชน    ประชาชน    ขาราชการ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ชุด 
๓.  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  ๑  ชุด 
๔.  ใบรับรองแพทย จํานวน  ๑  ชุด 
๕.  หนังสือจดทะเบียนบริษัท  (กรณีนิติบุคคล)  จํานวน  ๑  ชุด 
๖.  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีผูยื่นคํารองไมใชเจาของสถานประกอบการ)  จํานวน  ๑  ชุด  พรอมสําเนา  

บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  ๑  ชุด 
๗.  หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๗.๑  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  (กรณีอาคารใหม) 
๗.๒  รายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม  (กรณีจํานวนหองพัก  ๑๐  หองข้ึนไป) 
๗.๓  ใบอนุญาตสถานประกอบการประเภทนวดเพ่ือสุขภาพ/สปาเพ่ือสุขภาพของกระทรวง 
       สาธารณสุข  พ.ศ.......................................... 
๗.๔  ใบรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารของ  อบต.พญาแมน  ป................................... 
๗.๕  ใบอนุญาตสถานท่ีจําหนายอาหาร/สะสมอาหารของ  อบต.พญาแมน  ป................................. 
๗.๖  ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของ  อบต.พญาแมน  ป......................................... 
๗.๗  .................................................................................................................................................... 

    ขอรับรองวา  หลักฐานและเอกสารดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

 

แผนท่ีสังเขปสถานท่ีประกอบกิจการและใกลเคียง 
 เหนือ 

ออก     ตก 

         ใต 



     

 
 

เลขท่ีรับ.................../.........................                 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
                       
                              เขียนท่ี...........................................................   

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

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................   

  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ..................................ป  สัญชาติ.......................................  เลขหมายประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี            อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี..........................   

ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................   
จังหวัด......................................โทรศัพท.................................โทรสาร..............................................   

�  เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเม่ือ......................................................   
มีสํานักงานอยูเลขท่ี....................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................   
ตําบล/แขวง  ...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................   
โทรศัพท.......................................  โทรสาร.........................................  ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมีดังนี้   

1.  .........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........ตรอก/ซอย.......................................  
ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท................................................โทรสาร....................................................   

 
ไดขออนุญาต  ......................................................................................................................................................   

ใบอนุญาต  เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.....................................................
สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................  จังหวัด...................................................................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................   
 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตน  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

    สูญหาย   

    ถูกทําลาย   

    ชํารุดในสาระสําคัญ 

 
 
 
 
 
 



     

-๒- 
 

  พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

  1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  2.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล   

          (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  3.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

          และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)   

  4.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตเดิม 

          สูญหาย 

            5.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ   

            6.  อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

     
 

    ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ   
 
     
    (ลงชื่อ)......................................................   

                                                                      (.............................................)   
                                                                                  ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
    คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

        อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

        ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

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

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