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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลพรหมพิรามโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามและนายอําเภอพรหมพิราม  

จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ข อบัญญัติ นี้ เ รี ยกว า   “ข อบัญญัติ อ งค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลพรหมพิราม   

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดยายตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ได

กําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน 
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  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน

ที่อาจทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  

เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  

สารที่สามารถถูกชะลางไดกากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําใหเกิดโรค 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือความเขมขน  

หมายรวมถึงมูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใชในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล  

การใหภูมิคุมกันโรค  การทดลองเกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว  รวมท้ังในการศึกษาวิจัย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานประกอบการ”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  ซึ่งใชในการประกอบกิจการคา  

การพาณิชย  หรือกิจการอื่นใด  อันมีลักษณะเปนการหากําไร  แตไมรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  

หรือผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามมอบหมาย 

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนตําบล   

และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามที่เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบรเิวณอาคารสถานท่ี

ในความครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลหรือมีการถายเทหรือทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลที่ขัดตอ

สุขลักษณะ 
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ขอ  ๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

หามมิใหผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้นเวนแตเปนการกระทํา 

ของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ขอบังคับ  หรือประกาศ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  

  (๒)  กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

  (๓)  กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแต  

จะไดใสในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และตองไดรับอนุญาต  

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขาที่ถูกตอง

ดวยสุขลักษณะ 
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ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูล  ในที่หรือ 

ทางสาธารณะหรือสาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ   

หรือในท่ีของเอกชน  เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ผู ใดฝ าฝนความตามวรรคหนึ่ ง   ตองระวางโทษตาม ท่ีบัญญัติ ไ ว ในบทกํ าหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และในการนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง

ใหผูฝาฝนดําเนินการจัดเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย  จากสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ไปทิ้งในที่ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวโดยเฉพาะก็ได 

เพ่ือใหการเปนไปโดยเรียบรอยตามวรรคสอง  หากผูฝาฝนไมยอมปฏิบัติหรือไมสามารถปฏิบัติได

ตามคําส่ังในวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นอาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทนผูฝาฝนโดยผูฝาฝน 

ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น 

ขอ  ๑๑  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๒  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแต 

จะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  หามมิใหผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย  

หรือสถานที่ เทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคารหรือสถานท่ีใด  บริเวณใดควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง

เจาของผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ   
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โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น  ตองเสียคาธรรมเนียม  ตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕  การเก็บ  ขน  หรือกํา จัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลพรหมพิราม  ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  โดยองคการ

บริหารสวนตําบลพรหมพิรามมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของหรือผูครอบครองอาคาร   

ตามอัตราที่ไดกําหนดไว  ทายขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม  สําหรับการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบานเรือน  สถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  และสถานที่

เอกชนท่ีดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชนฯ  เปนตน  กิจการรับทําการเก็บขน  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอย 

หมวด  ๓ 

กิจการรับทํา  การเก็บขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

ขอ  ๑๖  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติตามขอ  ๑๕  และตามวรรคหนึ่งขอ  ๑๖  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตราย

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

นอกจากนี้  การเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

รวมท้ังอัตราคาธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ใหเปนไปตามระเบียบ  ประกาศ  

หรือคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๗  ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมท้ังย่ืนหลักฐาน 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

คุณสมบัติของผูขออนญุาตดาํเนนิกจิการตามวรรคหนึง่  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ในการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ใบอนุญาต  มี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

  (๑)  ใบอนุญาตทําการ  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๒)  ใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ขอ  ๑๙  เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามกําหนด 

ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนด

ไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองและความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืน 

คําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน 

สิบหาวันนับแตวันรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๐  ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไวในใบอนุญาต   

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

นอกจากที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ก็ได 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

หากผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะทําการแกไขรายการในใบอนุญาตใหแจงและย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามกําหนดโดยเร็ว 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการ  

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอนภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัติ 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

  (๓)  ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  และพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกบัชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชบังคับไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามเทานั้น 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาตตองแจงแก 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ  ๒๖  กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืน 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเหน็ไดโดยงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  กรณีปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

หรือตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักการใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร  แตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๐  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขตามท่ีระบุไวในใบอนุญาตและการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 



 หนา   ๒๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น 

ขอ  ๓๑  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูขอรับใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาต  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับ

หนังสือใหสงหนังสือการแจงหรอืคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  

ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูที่ตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลว

ตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีคําส่ังในเรื่องเกี่ยวกับ 

การออกใบอนุญาตหรือการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  หรือส่ังพักใบอนุญาต  

หรือเพิกถอน  ใบอนุญาตหรือคําส่ังอื่น ๆ  ตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

ไมพอใจใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบ

คําส่ังนั้น 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับ 

การพิจารณาอุทธรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  พิจารณาอุทธรณ

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน  ในกรณีมีความจําเปนไมอาจพิจารณาอุทธรณ 

ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวได  ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน 

สามสิบวัน  แตตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนอยางใดแลว  หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําส่ังดังกลาว 

ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลไปยังผูวาราชการจังหวัดตอไป   

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือขัดขวาง 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว ใน  บทกําหนดโทษ 



 หนา   ๒๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาผูตองหาไมยินยอมชําระคาปรับภายในสิบหาวัน 

นับจากเจาพนักงานไดแจงโทษปรับ  ใหดําเนินคดีตอไป 

ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิรามรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจ  ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประดับ  กล่ินขํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพรหมพิราม 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม  

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. ๒๕60 

ลําดับท่ี 

 

ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกลูและมูลฝอยคาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลูคร้ังหนึ่ง ๆ  

๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลกูบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร ตอ ๆ ไปลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

คาเก็บและขนมลูฝอย 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

 ๒.๑.๑  วันหน่ึงไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 

 ๒.๑.๒  วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 

 ๒.๑.๓  วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ        

 ๒.๑.๔  วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 

 ๒.๑.๕  วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ   

๒.๑.๖  วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ  -  

 ๒.๑.๗  วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ           

 ๒.๑.๘  วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ   

 ๒.๑.๙  วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 

๒.๒ คาเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 ๒.๒.๑  วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   เดือนละ    

 ๒.๒.๒  วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษ 

ของลูกบาศกเมตร  เดือนละ  

๒.๓  คาเก็บและขนมลูฝอยเปนครั้งคราว  

 ๒.๓.๑  ครั้งหน่ึง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ            

 ๒.๓.๒  ครั้งหน่ึงๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 

ลูกบาศกเมตร     ลูกบาศกเมตรละ 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

๑,0๐๐ 

1,5๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 
๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัด 

สิ่งปฏิกลูและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

๓.๑  รับทําการเก็บและขน สิ่งปฏกูิลและมูลฝอย   ฉบับละ    

๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ 

๓.๓  รับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ  ฉบับละ 

๓.๔  รับทําการกําจัดมลูฝอยติดเช้ือ   ฉบับละ 

๓.๕  ใหบริการตั้งหองสุขาช่ัวคราว    ฉบับละ  

๓.๖  ใหบริการสุขาเคลื่อนท่ี    ฉบับละ 

 

 

 

3,๐๐๐ 

3,๐๐๐ 

5,๐๐๐ 

5,๐๐๐ 

1,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

แบบ ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
      
                                                                      ทําท่ี ......................................................... 
                                              วันท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............................. 
 
             ขาพเจา ………………… อาย ุ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี .......... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด ...................... 
โทรศัพท ........................................... 
             ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพรหมพิราม พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 
             ๑.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 
             ๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
             ๓. ...................................................................................................................................... 
             ๔. ...................................................................................................................................... 
 

                                  แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
  
                                     (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 ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
                    (๑) ............................................................................................................................. 
                    (๒) ............................................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 
                                   ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ................... 
 
                                                                           (ลงชื่อ) ...................................... 
                                                                                   ( ...................................... ) 
                                                                                       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี....... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี ............ เลขท่ี ....... 
ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
..................................................... 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
......... / ....... / .......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.........เดือน ......... พ.ศ. ….... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี ......... เลขท่ี ............ 
ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
.................................................... 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
......... / ....... / .......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี ....... เดือน ............. พ.ศ. ......... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี ............. เลขท่ี .............. 
ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
............................................................ 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
......... / ....... / .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
             แบบ ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
                                                                      ทําท่ี ..................................................... 

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

 ขาพเจา ..................... อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขท่ี .......... หมูท่ี ........... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตําบล ................... อําเภอ ................... จังหวัด ..................... 
โทรศัพท .................................................... 
 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพรหมพิราม พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
               ๑. .................................................................................................................................. 
               ๒. .................................................................................................................................. 
               ๓. .................................................................................................................................. 
               ๔. .................................................................................................................................. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                                                 (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.                                                                               
 
 
 
 
 



 
                       

                                                                                                               แบบ ๔ 
คําขออนุญาตการตาง ๆ 

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

 
 ขาพเจา ......................... อายุ .......... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขท่ี ........ หมูท่ี ........... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตําบล .................... อําเภอ .................. จังหวัด .......................... 
โทรศัพท .................................................... 
 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลพรหมพิราม 
  ดวย ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
  จึงมีความประสงค .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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