
 หนา   ๑๑๗ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรีวาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให 

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนนทรีโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทรีและนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

  (๑) ขอบังคับตําบล  เรื่อง  การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและส่ิงเปรอะเปอน   

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

  (๒) ขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  (๓) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและ   

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวากระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู  หรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลนนทรีอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลนนทรีอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได   

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายวาดวยกฎหมาย 

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรี  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 
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หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน   

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี  และระเบียบปฏิบัติไดตาม 

ความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีหรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรีมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรีตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลนนทรีจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่ 

กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน 

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน 

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดประมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถุงดักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนญุาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกจิการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมี 

ขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ 

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีเหมาะสม  และเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

   (๒.๒) ตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหชัดเจน 

   (๒.๓) ตองระบบตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (๒.๔) ตองแสดงแผนผัง  แบบแปลน  สถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลใหชัดเจน 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ 

ปองกันการตกหลนของมูลฝอย  และปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๓.๑.๓) มีอุปกรณรองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปยกไมใหหกเรี่ยราด 

    (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะที่ใชทําการเก็บ  ขน   

มูลฝอยใหรูวาเปนพาหนะที่ใชทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถขนขยะ”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ตองมีสถานที่กําจัดมูลฝอยท่ีเหมาะสม  และเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

   (๔.๒) ตองมีการบริหารจัดการที่ดีและจะตองชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน 

ในการกําจัดมูลฝอยใหชัดเจน 

   (๔.๓) ตองมีระบบตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองมีอุปกรณปองกันไมใหมูลฝอยฟุงกระจาย 

   (๔.๕) ตองมีบอฝงกลบมูลฝอยหรือเตาเผาขยะท่ีไดมาตรฐาน  ท่ีถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  หรือหลักวิศวกรรมที่ดี 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน 

กําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ 

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอ  หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด 

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ 

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง   

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๒) ตองควบคุมใหมีการทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ  ที่ใชในการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 

   (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง   

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยอาทิตยละ  ๒  ครั้ง  

   (๓.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอย  หรือน้ําเสียท่ีเกิดจากขยะเปยกหกเรี่ยราด  ตองเก็บกวาด 

และทําการลางดวยน้ําสะอาดใหเรียบรอย 

   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  

   (๔.๑) ขณะทําการกําจัดมูลฝอย  ตองควบคุมผูใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง   

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๒) ตองควบคุมใหมีการทําความสะอาดอุปกรณอื่น ๆ  ท่ีใชในการกําจัดมูลฝอย 

หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงานในวันนั้น ๆ 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนนทรีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไข  ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติ  ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน 

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขั้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรี 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  ตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ัง 

พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ 

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช 

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ 

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น  ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ  ตามวิธีที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนนทรี  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธรรมรัตน  เอนกรัตนมนตร ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

ลําดับท่ี 
 

ประเภท 
 
 

 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 

๑. 
 
 
 

๒. 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูล  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี) 
-  เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกตอไป 
-  เศษเกิน  ๐.๕  ลูกบาศกเมตร 
-  เศษไมเกิน  ๐.๕  ลูกบาศกเมตร 
อัตราคาเก็บขยะมูลฝอย  (ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรี) 
(ก)  คาเก็บขยะมูลฝอยท่ัวไป  รายเดือน 
-  บานเรือน  ท่ีพักอาศัย  เดือนละ 
-  รานคา  รานอาคาร  เดือนละ 
-  หองเชา  หอพัก/หองแถวท่ีใหเชาท่ีมีจํานวนหองไมเกิน  ๑๐  หอง 
-  หองเชา  หอพัก/หองแถวท่ีใหเชาท่ีมีจํานวนหองเกิน  ๑๐  หองแตไมเกิน        
๒๐  หอง 
-  หองเชา  หอพัก/หองแถวท่ีใหเชาท่ีมีจํานวนหองเกิน  ๒๐  หองแตไมเกิน        
๓๐  หอง 
-  หองเชา  หอพัก/หองแถวท่ีใหเชาท่ีมีจํานวนหองเกิน  ๓๐  หอง  ข้ึนไป 
นอกจากบานเรือน  ท่ีพักอาศัย  รานคา  รานอาหาร 
-  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  เดอืนละแตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 
๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
-  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
-  ๑-๒  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
-  ๒-๓  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
-  ๓-๔  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
-  ๔-๕  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
-  ๕-๖  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
-  ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตรท่ีเกินจาก  ๗  ลูกบาศกเมตร/วัน  เดือนละ 
(ข)  คาเก็บขยะมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
-  ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
-  ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตรหรือ 
เศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
 

 
๒๕๐ 
๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๓๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๑๖๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๔๐ 

 
๘๐ 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 



 

ลําดับท่ี 

 

ประเภท 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
 

๓. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  ใบอนุญาตดําเนินการตามมาตรา  ๑๙  

พ.ร.บ.  สาธารณสุขโดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป  ตอป  ฉบับละ 

๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป  ตอป  ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตอ) 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนท่ี ………………………………………….. 
       วันท่ี ……..…เดือน…………….………..พ.ศ…….…..… 
 ขาพเจา ……………………………….………………..…..….อายุ…………..……….ป สัญชาติ ……………..……………. 
อยูบานเลขท่ี …………..หมูท่ี……..…..ตรอก/ซอย…………….…………………. ถนน ……………………………..…………….. 
แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……………………..………...…………… เทศบาล/สุขาภิบาล  
/อบต …………………..…….………………จังหวัด ……………….…….…หมายเลขโทรศัพท ………………….………………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………………. 
        โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ ………………………………… ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท ……………………..……………………….……………. 
        มีคนงาน ……………..……คน ใชเครื่องจักรขนาด………….……………….  แรงมา 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย…………………..……..(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท …………………………. 
        ณ บริเวณ……………………….……..……..………………. โดยวิธีการ …………………………….…… 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
   �   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี ..……………………………………. 
        ………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี ...….…………………………………..………………. 
      ………………………………………………………………………………………………………………….……… 

�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………..…………………… 
        …………………………………………………………………………………..…………………………………….
ตอ  ( เจาพนักงานทองถ่ิน )………………………………………พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสาร 
มาดวย ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………………………….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑  .………………………………………………….………………………………… 
   ๓.๒  ………………………………………………………….…………………………. 
   ๓.๓  ………………………………………………………….…………………………. 
  ๔)  ..………………………………………………………….………………..…………………….. 
  ๕)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๖)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 
  ๗)  …..………………………………..………………….………………………………………….. 

 

       ( มีตอดานหลัง ) 



 

   ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ …………….……………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ……………………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………… 
 

 

       ( ลงชื่อ ) ………………………………..…………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
         ( ……………………………………………….. ) 
                ตําแหนง …………………………..………………………..  
                                                 วันท่ี………../……………………….……/…………... 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                                                   ( ลงชื่อ ) ……..…………………..………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
            ( …………….………….…………………….. ) 
           ตําแหนง ……….……………………………………….……..  
                                                         วันท่ี……..../…………………………/…..…….. 
 

                                      

                                  แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

     ( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 


