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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  ว่าด้วยการกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ 
บริหารส่วนตําบลพันดุงและนายอําเภอขามทะเลสอ  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบลพันดงุ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถงึมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่

สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



 หน้า   ๗๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  เป็นอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  อาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามข้อ  ๕  แทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  หรืออาจอนุญาต  
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๑๑  ก็ได้ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงจัดไว้ให้  หรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงจัดไว้ให้ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานทีใ่ดๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด  และการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่ 
การให้บริการและระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้
บุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงได้ 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
การให้บริการเก็บ  ขน  แก่องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) หากเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องมีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต  โดยต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย  และไม่เคยต้องรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  
รวมทั้งต้องมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทยในวงเงิน
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  อาจยกเว้นไม่ต้องให้มีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได้ 
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(๒) หากเป็นนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยด้วย  โดยต้องมีทุนจดทะเบียน 
ไม่ต่ํากว่าจํานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

(๓) คุณสมบัติอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยผู้ที่ประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  
ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๓.๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๓.๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 
 (๑.๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้  

  (๑.๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๒.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกล่ินและ

สัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด  เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๒.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
  (๑.๒.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๒.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%) 
  (๑.๒.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ

ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “  รถดูดส่ิงปฏิกูล  ”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย  ซ่ึงมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงประกาศกําหนด 

 (๑.๓) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน   
 (๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
 (๑.๕) หลักฐานอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (๒.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 
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 (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
   (๒.๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด 
   (๒.๒.๒) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๒.๒.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิตร่างกาย  และทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 
 (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 
   (๒.๓.๑) รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่  ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 
   (๒.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๒.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเก่ียวกับที่ดิน  และโรงงาน  ที่จะใช้ใน 

การดําเนินกิจการดังกล่าวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือส่ิงใด 
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการ   
และเงื่อนไขใด 

   (๒.๓.๔) หลักฐานอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด  ในข้อ  ๑๒ 
 (๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
   (๓.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ  ขน 
   (๓.๒.๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๓.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ  ขน  (ถ้ามี) 
   (๓.๒.๔) วิธีการป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัย 
ของประชาชน 

   (๓.๒.๕) สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
 (๓.๓) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้น  

ดังนี้ 
   (๓.๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 
   (๓.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ  ขน 
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   (๓.๓.๓) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว  ส่ิงใดที่

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด  หรือส่ิงใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล
อ่ืนที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๓.๓.๔) หลักฐานอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว 
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต   
ก็ให้ส่งคืนคําขอ  พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนญุาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน  ตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
ก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ  ๑๓ 
(๓) ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับและคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง 

ข้อ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง  เท่านั้น 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๔  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา   
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน   
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพันดุง 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
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ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข   
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุงรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  หรือข้อกําหนดอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ประมาณ  มากเมือง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพันดุง 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนัดุง                 
เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.  อตัราค่าเกบ็และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 (๑)  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึงๆ เศษของลกูบาศกเ์มตรหรือลกูบาศกเ์มตรแรก 
        และลกูบาศกเ์มตรต่อๆไป     ลกูบาศกเ์มตรละ  ๒๕๐  บาท 
        เศษไม่เกินคร่ึงลกูบาศกเ์มตร           ๑๕๐  บาท 
        เศษเกินคร่ึงลกูบาศกเ์มตร  ใหคิ้ดเท่ากบั  ๑  ลกูบาศกเ์มตร 
 (๒)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไป 
  (ก)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปประจาํรายเดือน 
    -  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร   เดือนละ  ๒๐  บาท 
     -  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ   

   ๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ  ๒๐  ลิตร   เดือนละ  ๔๐  บาท 
     -  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑  ลกูบาศกเ์มตร  
          เดือนละ ๑,๐๐๐  บาท 
     -  ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน  ๑  ลกูบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุกๆลกูบาศกเ์มตร  
       หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร    เดือนละ ๑,๐๐๐  บาท 
  (ข)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทัว่ไปเป็นคร้ังคราว 
     -  คร้ังหน่ึงๆไม่เกิน  ๑  ลกูบาศกเ์มตร   คร้ังละ  ๑๕๐  บาท 
     -  คร้ังหน่ึงๆเกิน  ๑  ลกูบาศกเ์มตร ค่าเก็บและขนทุกๆลกูบาศกเ์มตร 
            หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร   ลกูบาศกเ์มตรละ  ๑๕๐  บาท 
 (๓)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ 
  (ก)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
     -  กรณีท่ีมีนํ้ าหนกัวนัหน่ึงไม่เกิน  ๒  กิโลกรัม หรือปริมาณไม่เกิน  ๑๓  ลิตร 
           เดือนละ  ๓๐๐  บาท 
     -  กรณีท่ีมีนํ้ าหนกัวนัหน่ึงเกิน  ๒  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร   

         ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒  กิโลกรัม  หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร  
     หรือเศษของแต่ละ ๒  กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓  ลิตร เดือนละ  ๓๐๐  บาท 

  (ข)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือเป็นคร้ังคราว 
     -  ค่าเก็บละขนแต่ละคร้ัง  คิดอตัรา   คร้ังละ  ๓,๐๐๐  บาท 
           (ทั้งน้ี  ใหก้าํหนดเป็นอตัราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
     -  กรณีท่ีมลูฝอยมีนํ้ าหนกัไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือปริมาณไม่เกิน ๕๐๐  ลิตร   

   ใหคิ้ดอตัราเพ่ิมข้ึนอีก             คร้ังละ  ๔๐๐  บาท 



๒ 
 

     -  กรณีท่ีมลูฝอยมีนํ้ าหนกัไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุกๆ ๕๐๐  ลิตร  
   หรือเศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร          หน่วยละ  ๔๐๐  บาท  

 

๒.  อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดาํเนินกิจการ โดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 

       (ก)  รับทาํการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยทัว่ไป             ฉบบัละ  ๓,๐๐๐  บาท 
       (ข)  รับทาํการกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยทัว่ไป              ฉบบัละ  ๓,๐๐๐  บาท 
       (ค)  รับทาํการเก็บ และขนมลูฝอยติดเช้ือ               ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
       (ง)  รับทาํการกาํจดัมลูฝอยติดเช้ือ                ฉบบัละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


