
 หนา   ๒๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

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  องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพิมานและนายอําเภอนาแก  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิมานตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษวัสดุหรือสินคา  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพิมาน   
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  ใหเปนอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลพิมานอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลพิมานอาจมอบใหเอกชนหรือบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได  บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับการจัดการ 

ของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการ 

รับทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดของเสียอันตรายดงักลาว  แจงการดําเนนิกจิการเปนหนงัสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตาํบลพิมานมอบใหบุคคลอื่นดาํเนนิการแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิมาน

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลองคการบริหารสวนตําบลพิมานจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  

ใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ริมถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา   

หรือสถานที่อื่นซึ่งมีลักษณะเชนวานั้น  เวนแตในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพิมานจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  (๓)  เจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร 

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

  (๔)  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจกอใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจง 

เปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผยกําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ   

จะตองใหพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  หรือผูไดรับมอบอํานาจจากองคการบริหาร

สวนตําบลพิมานเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ 

หรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลพิมานนี้ 

ขอ ๑๐ เจาของ  หรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๙  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิมานจะตอง 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิมานประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถ

ปองกันกล่ินและสัตว  แมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปดเปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล   

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

     (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

     (๑.๓)  กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 
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  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

     (๒.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสราง 

ใหลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว   

การตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอย 

ไปยังสถานท่ีกําจัด 

       (๒.๒)  ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจน 

วัสดุอุปกรณประกอบสําหรบัการเกบ็มูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย 

ประจําวัน 

     (๒.๓)  ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ   

๑  ครั้ง  หลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยและน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

     (๒.๔)  ในการปฏิบัติงานผูรบัจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ  เก็บ  ขน   

มูลฝอยในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

     (๒.๕)  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษ   

ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซึ่งจัดในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิมาน  องคการบริหารสวนตําบลพิมาน

จะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  เพ่ือใหการบริการจัดเก็บมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดงานเปนพิเศษ 

ในชวงระหวางงาน  และเมื่อเสร็จส้ินแลวผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

     (๒.๖)  ผูรับจางเก็บขนมูลฝอยจะเก็บคาบริการเปนพิเศษเพ่ิมจากองคการบริหาร

สวนตําบลพิมานกําหนดไวไมได 

ขอ ๑๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรอืไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายใน 

กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใช 

ไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพิมานเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน   
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ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลพิมาน   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๔ คํา ส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรบั  หรือใหปดคําส่ังนัน้ไวในที่เปดเผยเหน็ไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก

ทําการงานของผูรบัใบอนญุาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคาํส่ังแลวตัง้แตเวลาที่คําส่ังไปถงึ  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๒๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิมานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บัญชา  ศรีชาหลวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพิมาน 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพิมาน   

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
ลําดับ 

 
ประเภท 

อัตรา
ค่าบริการ 
ขั้นสงู  

ไม่เกิน (บาท)
 
๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับทํา 
การเก็บ ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการ 
 
๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
      ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์แรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไปลูกบาศก์เมตรละ 
      ๑.๑.๒  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
 
๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
       ๑.๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน  
                 (๑)  วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                    เดือนละ 
                 (๒)  วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ 
                 (๓)  วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร    เดือนละ 
                 (๔)  วันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                              เดือนละ 
       ๑.๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
                 (๑)  ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                        ครั้งละ 
                 (๒)  ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลกูบาศก์เมตรละ 
 
๑.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
       ๑.๓.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
                 (๑)  กรณมีีนํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรมั หรือมีปรมิาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ 
                 (๒)  กรณทีี่มีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม  หรือมีปรมิาณ เกิน ๑๓ ลติร  ค่าเก็บ
และขนทุก ๆ ๒ กิโลกรมั หรอืทุก ๆ ๑๓ ลติร  หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร 
เดือนละ 
       ๑.๓.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นครั้งคราว 
                 (๑)  ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง  คิดอัตราคร้ังละ 
                 (๒)  กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปรมิาณไม่เกิน ๕๐๐  ลิตร  
ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก   ครั้งละ 
                 (๓)  กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐  ลิตร ให้คดิค่าเก็บขน
เพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐  ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรมั  
หรือ ๕๐๐ ลิตร    หน่วยละ 
 

 
 
 
 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๔๐ 
๔๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

 
๔๐๐ 

 



 
-๒- 

 
 

ลําดับ ประเภท 
อัตรา

ค่าบริการ 
ขั้นสงู  

ไม่เกิน (บาท)
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเป็นธุรกิจ   
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑  รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                    ฉบับละ 
๒.๓  รับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ                            ฉบับละ 
๒.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                   ฉบับละ       

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

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

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

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

ท่ีอยูเลขท่ี .................... หมูท่ี ...................... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ............................................... 

แขวง/ตําบล ...........................................เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด............................................. 

หมายเลขโทรศัพท .......................................................... 

 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต ประกอบกิจการ 

 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

     เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ............................................................................... 

         ........................................................................................................................................ 

     เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดท่ี ............................................................. 

         ........................................................................................................................................ 

  เก็บขนมูลฝอยท่ัวไป โดยมีแหลงกําจัดท่ี ........................................................................ 

      ........................................................................................................................................ 

     เก็บขนและกําจัดมูลฝอยท่ัวไป โดยมีแหลงกําจัดท่ี ........................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

  เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีแหลงกําจัดท่ี ...................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

     เก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีแหลงกําจัดท่ี ...................................................... 

         ........................................................................................................................................ 

 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) .................................................................... พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและ

หลักฐานมาดวย ดังตอไปนี้ 

 

  (  )  สําเนาบัตรประจําตัว ........................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (  )  สําเนาทะเบียนบาน 

  (  )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๑.  ..................................................................... 

   ๒.  ..................................................................... 

   ๓.  ..................................................................... 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 



 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
        

      (ลงชื่อ)  .............................................  ผูขอรับใบอนุญาต 
                       (...................................................) 

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ .......................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ .......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ) .................................................... เจาพนักงานสาธารณสุข 
             (......................................................) 
            ตําแหนง ......................................................... 
        วันท่ี .........../............................./............. 
 

 

แผนผงัท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ โดยสังเขป 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

ท่ีอยูเลขท่ี .................... หมูท่ี ...................... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ............................................... 

แขวง/ตําบล ...........................................เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด............................................. 

หมายเลขโทรศัพท .......................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

ตั้งอยู ณ เลขท่ี .................... หมูท่ี ............... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ......................................... 

แขวง/ตําบล ...........................................เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด............................................. 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี .............. เลขท่ี ............. / .............. ออกใหเม่ือวันท่ี .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............. 

 (๒)  ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 (๓)  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวยแลว  คือ 

  (  )  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

                ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 


