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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  โดยความเห็นชอบของ 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมและนายอําเภอบรบือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เร่ือง  การจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลหนองสิม  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างข้ึน
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ  โดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด   
ของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด  สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่  
การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองสิม  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสิม  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
การกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมจัดไว้ให้ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

(๓) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือให้เจ้าของ  หรือผู้ครอบครอง  

หรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๓) สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถ้ามี) 

(๔) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 

(๕) ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

(๖) ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๘) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

 (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 

 (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลง

พาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 

 (๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 

 (๑.๔) ท่อ  หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 

 (๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

 (๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ 

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ประกาศกําหนด 

(๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

(๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  

ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๔) กรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่แหล่งกําจัดนั้น 

จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 

ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้า

หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาด  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น  

การปฏิบัติงานประจําวัน 

(๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ ใช้ดูดสิ่ งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่ งปฏิกูลเสร็จแล้ว   

ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 

หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

(๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  

ก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  แล้วทําการล้าง 

ด้วยน้ําสะอาด 

(๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิมเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาต

จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ 
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ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  

ให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือ 

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น   

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวน

ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด 

การเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหนองสิม 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 

จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก  การแจ้งความ 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต   

ในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   

มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้   

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต  

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ 

ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว   

ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลา 

ที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  

ขน  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  

ต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๙๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ ๒๖ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พีรสิทธิ์  ทับผา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสิม 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 
๑. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร 
หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ 
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร) 
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก (ปริมาณมูลท่ีฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป) 
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 
๑.๔ คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
- ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนทุกๆลูกบาศกเมตร หรือ 
เศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินการตาม มาตรา ๑๙ 
๒.๑ รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๒.๓ คาออกใบแทน ( กรณีตนฉบับสูญหาย ) ฉบับละ 

 
๑๐๐ 
๕๐ 

 
 

๒๐ 
๔๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 
๙๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 



 
 

เลขท่ี......... 
คําขอรับใบอนุญาตการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 
เขียนท่ี ………………………………………………….. 

วันท่ี ………….…. เดือน…………………..พ.ศ. …………..…… 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)……………...………………………………………………...…..อายุ………. ป

สัญชาติ ……………………….บานเลขท่ี ……………. หมูท่ี ……….. ตรอก/ซอย …………… ถนน ……………………..… 
แขวง/ตําบล ………………..…………… เขต/อําเภอ ………..……………… จังหวัด ………………………….………  
หมายเลขโทรศัพท ………………………… 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
ประเภท 

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

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………………………พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย 
ดังนี้คือ 

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 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

(     ) 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 
ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต ………………. บาท (…………………………………………………..) 
ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ………. เลขท่ี ………. ลงวันท่ี ………… เดือน ………………………. พ.ศ…………… 

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลหนองสิม 
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. 
ท่ีส้ินอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงานทองถิ่น คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

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



 
 

 
คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
เขียนท่ี........................................................ 

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

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

ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท...............................ตามใบอนุญาตเลมท่ี................ 
เลขท่ี............../................ออกใหเม่ือวันท่ี.......................เดือน...................................พ.ศ. ................................... 
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข    คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต     ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ     ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
............................................................................ 
............................................................................ 
ลงชื่อ.......................................เจาพนักงานสาธารณสุข ลงชื่อ....................................เจาพนักงานทองถ่ิน         
        (.......................................)                                        (....................................) 
        วันท่ี......../............./.........                                         วันท่ี......../........../........       

 
 
 
 



 
 

 
 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

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

ขาพเจา........................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................แขวง/ตําบล........................ 
เขต/อําเภอ..................................เทศบาล/อบต. .....................................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ 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......../........../........ 

 

 

 

 



 
 

 

คุณสมบัติของผูขออนุญาต 

๑. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีสัญชาติไทย อายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
๒. มีพาหนะและอุปกรณเปนของตนเองหรือเปนหุนสวน 

๓. สามารถปฏิบัติตามขอบัญญัติตําบลไดทุกกรณี 

๔. จะตองเก็บคาบริการตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

๕. จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูรับบริการทุกครั้ง 
๖. จะตองแสดงใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานตรวจสอบไดทุกโอกาส 

๗. ผูขออนุญาตจะตองจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเอง โดยไมใหเกิดผลกระทบตอประชาชน
และองคการบริหารสวนตําบล 

๘. ผูขออนุญาตจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 


