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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  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  องคการบริหารสวนตําบลพระนอนโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระนอนและนายอําเภอเมืองนครสวรรค  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอนตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพระนอนแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอน

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตาํบลพระนอน  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพระนอนอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลพระนอนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก 
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องคการบริหารสวนตําบลพระนอน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลพระนอนจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผู ใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือใหเจาของ   

หรือผูครอบครองหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระนอน

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓) สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถามี) 

  (๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
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  (๕) ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  (๖) ใบยินยอมใหทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๘) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

   (๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

   (๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๔) ทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค 

   (๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลพระนอนประกาศกําหนด 

  (๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  โดยท่ีแหลงกําจัดนั้น

จะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

  (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  แลวทําการลาง

ดวยน้ําสะอาด 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระนอนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพระนอน 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนญุาตเมือ่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คํา ส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรบัการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระนอน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระนอนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เฉลียว  ภูจํารญู 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระนอน 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระนอน 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
 ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตร 
ตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 
 ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  
ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ 
 ๑.๒.๑  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
 ๑.๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๓  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๔  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๕  วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๖  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๗  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๘  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ 
 ๑.๒.๙  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 
๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก (ปริมาณมูลท่ีฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 
 ๑.๓.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
 ๑.๓.๒  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 
๑.๔  คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
 ๑.๔.๑  ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
 ๑.๔.๒  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนทุกๆลูกบาศกเมตร หรือ 
เศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินการตาม  
๒.๑  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือ 
โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

  



เลขท่ี.............. 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   
 

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)……………...…………………………………………………………...…..
อายุ………………. ปสัญชาติ ……………………….บานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย ………………..…… 
ถนน ………………………………แขวง/ตําบล ………………………….……. เขต/อําเภอ ……………………..…………… 
เทศบาล/อบต …………………………………………………………………….จังหวัด ………………….………………………….……… 
หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………..……………... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจประเภท 

� เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………………..…………………………………………. 
� เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี .………………………………………..……………… 
� เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ….………………………………………………………………………. 
� เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ………………………………………………………………… 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)…………………………………………พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย 
ดังนี้ คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) สําเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถามี) 
๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๕.๑).…………………………………………………………………………………… 
๕.๒)……………………………………………………………………………………. 

๖) อ่ืน ๆ..………………………………………………………………………………………… 
๖.๑).…………………………………………………………………………………… 
๖.๒)……………………………………………………………………………………. 

 
 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 
 
 



- ๒ - 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
  
     (ลงชื่อ) ………....……….……………………. ผูขอรับใบอนุญาต 

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

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

ตําแหนง ………………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

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

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

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ…………………………………………….. 
เลมท่ี……………เลขท่ี…………/……………… 

อนุญาตให…………………………………………………………สัญชาติ………………อยูบานเลขท่ี…….………………… 
หมูท่ี…………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง…………………………………. 
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด………………………………………….โทรศัพท…………………………. 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการ……………………………………………………………………. ประเภท ………………………… 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ………………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งอยูบานเลขท่ี ……………….. หมูท่ี ………..……ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………………………….. 
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………………………………….… 
โทรศัพท………………………..……..… โทรสาร ………………………มีพ้ืนท่ีประกอบการ……………….………ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด …………………………แรงมา จํานวนคนงาน ………………………………………………… คน 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ……………………………. บาท (……………………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ……………. เลขท่ี ………………. ลงวันท่ี …………… เดือน …………………………. พ.ศ…………… 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลพระนอนนี้ 

ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
 ๑) …………………………………………………………………………………………....……………………………….. 
 ๒) ……………………………………………………………………………………………...…………….……………….. 
 ๓) …………………………………………………………………………………………………....……………………….. 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี …………….เดือน………………………………..พ.ศ……………………… 

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

 
(ลงชื่อ) …………………………………………………… 

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

 
 
 



รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

ว.ด.ป. 
ท่ีอนุญาต 

ว.ด.ป. 
ท่ีสิ้นอายุ 

 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
คําเตือน 
๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ 
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒ ตองเสีย 
 คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 
 
 
 
 



คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

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

ขาพเจา...................................................................อายุ...............ป.................สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน...........................แขวง/ตําบล........................ 
เขต/อําเภอ..................................เทศบาล/อบต....................................................จังหวดั..................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี...........เลขท่ี.........../...............ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................... พ.ศ. ................. 
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)..................................................................................................................... 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

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

๔. เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระนอนประกาศกําหนด คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต ( ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ 
............................................................................ 
ลงชื่อ.......................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
     (.......................................) วันท่ี......../............./......... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
ลงชื่อ....................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
       (....................................) 
      วันท่ี......../........../........ 

 
 
 



คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

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

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

อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................แขวง/ตําบล........................ 
เขต/อําเภอ..................................เทศบาล/อบต......................................................จังหวัด................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท.................................................................... 
ประเภท …………………………………………………………………………ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)..................................... 
เนื่องจาก ( ) สูญหาย ( ) ถูกทําลาย ( ) ชํารุด ( ) อ่ืน ๆ………………………………… 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 

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

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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