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บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบลเมืองพะไล 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏกิลูและมูลฝอย 
................................................................... 

 
หลกัการ 

 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไชเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 16 (17) (18) องค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา 16 (17) 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้า
เสีย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลจึงตราข้อบัญญัติน้ีขึ้น  
 

เหตุผล 
 

 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 ให้กระทําได้ 
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติจึงตราข้อบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นตาํบลเมืองพะไล 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2536 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และ
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
41 และมาตรา 43ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร      
ส่วนตําบลเมืองพะไลและนายอําเภอบัวลาย จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2535” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เมื่อได้ประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ.ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล แล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติน้ี หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ขอบัญญัติน้ีแทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานท่ีได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ให้เป็น
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 



 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล อาจมอบหมายให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 บทบัญญัติตามข้อเสนอนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการ โรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน
เขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
 ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองก
พะไลมอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ี
กําหนดให้กฎกระทรวง 
 ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปน้ี 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ 
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลจัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

(3) ฯลฯ 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวช้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองกพะไล ประกาศกําหนด 
ข้อ 11 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อง 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไชดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ชนสิ่งปฏิกูล 



1.1 ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
1.1.1 ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
1.1.2 ส่วนของรถที่ใช้การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหนะนําโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
1.1.3 มีป้ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
1.1.4 ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั้วซึม 
1.1.5 มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักนํ้า ไม้กวาด นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค 

ไลโซน 5% 
1.1.6 ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลได้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้นและต้องแสดงเลข
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ขื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ประกาศกําหนด 

1.2 ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
1.3 กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ.

แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

2.1 ต้องเป็นผู้ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่ามีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านสถานที่ฯลฯ และมีความน่าเช่ือถือว่าสามารถรับทํา
การเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ 
2.2 ต้องทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือนร้อน รําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ไม่เป็นการทําลาย
สิ่งแวดล้อมตามวิธีการและรายละเอียดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
2.3 ต้องจัดหาเครื่องมือ เคร่ืองใช้ อันได้มาตรฐานซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการมาให้
พร้อมตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
2.4 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเพิ่มเติมตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขความเหมาะสมและจําเป็น 
2.5 ฯลฯ 

 ข้อ 12 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด และแจ้ง
ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ที่ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้
รับคําขอ 



 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ี 
 ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกใบอนุญาตไปอีกไม่เกินสองคร้ัง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้มีผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วน้ัน แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 13 ผู้ใดรับขออนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายกําหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ 
 ข้อ 14 ในการดําเนินการผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ
รองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

(1.2) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทําการดูดนํ้าจากถุงเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความ
สะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรเช่น โลโซน 5% 

(1.3) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับนํ้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการ
บําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสูสาธารณะ 

(1.4) กรณีที่สิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ได้ทําการฆ่าเช้ือโรคด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือเช่น ไลโซน 
5% แล้วทําการล้างด้วยนํ้าสะอาด 

(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(1.6) ฯลฯ 

(อาจขอสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการจากสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย หรือศูนย์อนามัยกรมอนามัย 
หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง) 
 ข้อ 15 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติน้ีให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลเท่าน้ัน 
 การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นสุด เมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่อไปอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
 ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติในวันที่มารับอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ันถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา



ที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกดําเนินกิจกานั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
 ข้อ 17 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติน้ี ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัติน้ีจะพ่ึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 
 ข้อ 19 ผู้ใดรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ.
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแทน
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประกอบด้วย 

(2) ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนํา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ข้อ 21 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 หรือข้อบัญญัติน้ี หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
(3) ไม่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎหระ

ทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือข้อบัญญัติหรือเง่ือนไขที่ระบุใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัติ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ 23 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ลงคําสั่งโดยทางไปรษณีย์



ตอบรับ หรือปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยหรือเห็นได้ง่าย ณ.ภูมิลําเนาหรือที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่
กรณี 

ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 25 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆที่อยู่นอก เขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บขอสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตาม
วิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังช้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอํานาจองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 28 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและให้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

  
    ประกาศ ณ วันที่  16     เดือน   มีนาคม     พ.ศ. 2555 
 
 
  
      ( นายสุริชัย ไชยาวัฒนะ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

 
  
 

 
 
 



อัตราคา่ธรรมเนียม 
ต่อทา้ยข้อบญัญตัขิององค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองพะไล 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 
รายการ ค่าธรรมเนียม(บาท) 

1.ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึงๆ 
-เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์แรกหรอืลูกบาศก์เมตรละ  
-เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
-เศษเกินครึ่งลกูบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
2.ก.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน 500 ลิตร 
-วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตรเดือนละ  
-วันหน่ึงเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บละขนส่งทุกๆ 20 ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตรเดือนละ 
  ข.ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน500 ลิตรขึ้นไป 
-วันหน่ึงไม่เกิน 1 ลกูบาศก์เมตรเดือนละ  
  ค.ค่าเก็บขยะมูลฝอยเป็นครัง้คราว 
-ครั้งหน่ึงไม่เกิน 1 ลกูบาศก์เมตรคร้ังละ 
-ครั้งหน่ึงๆเกินลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขนส่งทุกๆลกูบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์
เมตร ลูกบาศก์เมตรละ  

ราคาค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามข้อ 10 
ก.ใบอนุญาตให้รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
ข.ใบอนุญาตให้รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการฉบับละ  
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หมายเหตุ –เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลเมืองพะไล 
ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แม่บท และเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล จึงจัดทําข้อบัญญัติเรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2535 ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ
น้ีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แบบ ปม.1 
 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนที่ ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
วันที่ .....................เดือน ........................พ.ศ............... 

 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ..................................................................................อายุ.........ปี 
อยู่บ้าน สํานักงานเลขที่ ...............ถนน.....................ตําบล.....................อําเภอ.........................จังหวัด..............
โทรศัพท์.......................................ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับทําการ เก็บขน กําจัด สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปน้ี 
 1.พ้ืนที่หรือบริเวณที่ขอรับใบอนุญาตทําการ................................................... 
 ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ......................................................................... 
 สถานที่ดําเนินการ 
 2.พร้อมคําขอน้ีได้แนบเอกสารหลักฐานต่างด้าวๆมาด้วยแล้ว คือ 
 2.1 สําเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ 
 2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการ 
 2.3 สําเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 
 2.4 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ ของผู้รับอํานาจ
กกรณีเจ้าของหรือผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตัวเองได้ 
 2.5..................................................................................... 
 3.ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและในแบบคําน้ีเป็นจริง 
และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลละมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมท้ังกฎระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 
    ลงช่ือ.....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต   
       (...............................................................) 
  
 
 
 
 
 
 



แบบ ปม.2 
 

ใบอนุญาตให้รบัทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เล่มที่................เลขที่...................              เขียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 อนุญาตให้ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ..................................................................อายุ.........ปี
สัญชาติ......................อยู่บ้านสํานักงานเลขที่...............ถนน.....................ตําบล.....................อําเภอ...................
จังหวัด...................โทรศัพท์....................................... 
 1.รับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลบริเวณ........................................... 
 2.ลักษณะวิธีการเก็บขน…………………………………………………………………………… 
 3.ค่าธรรมเนียม...........................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......เลขที่........วันที่........เดือน.....พ.ศ...... 
 4.ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎระเบียบ 
คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 4.2.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 5.ใบอนุญาตบันน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่.......................เดือน..........................พ.ศ................... 
     ออกให้ ณ...วันที่................เดือน................พ.ศ................ 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(...............................................................) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปม.3 
ใบอนุญาตให้รบัทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เล่มที่................เลขที่...................              เขียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 อนุญาตให้ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ..................................................................อายุ.........ปี
สัญชาติ......................อยู่บ้านสํานักงานเลขที่...............ถนน.....................ตําบล.....................อําเภอ...................
จังหวัด...................โทรศัพท์....................................... 
 1.รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลบริเวณ........................................... 
 2.ลักษณะวิธีการเก็บขน…………………………………………………………………………… 
 3.ค่าธรรมเนียม...........................บาท/ปี ใบเสร็จรับเงินเล่มที่......เลขที่........วันที่........เดือน.....พ.ศ...... 
 4.ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎระเบียบ 
คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

4.2.จะเรียกเก็บค่าบริการกําจัดได้ไม่เกินอัตรที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
4.3..................................................................................................................................................... 

 5.ใบอนุญาตบันน้ีสิ้นอายุเมื่อวันที่.......................เดือน..........................พ.ศ................... 
     ออกให้ ณ...วันที่................เดือน................พ.ศ................ 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(...............................................................) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปม.4 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รบัทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 

เล่มที่................เลขที่...................              เขียนที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 
 อนุญาตให้ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ..................................................................อายุ.........ปี
สัญชาติ......................อยู่บ้านสํานักงานเลขที่...............ถนน.....................ตําบล.....................อําเภอ...................
จังหวัด...................โทรศัพท์....................................... 
 1.ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่...................เลขที่............เมื่อวันที่................เดือน.......พ.ศ........... 

2.ค่าธรรมเนียมปีละ ................บาทใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันที่..............เดือน.........พ.ศ............. 
3.ค่าธรรมเนียม...............บาท/ปี ใบเสรจ็รบัเงินเล่มที่.............เลขที่......วันที่.............เดือน.......พ.ศ...... 
4.ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลว่าด้วยการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย และปฏิบัติเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบ คําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(...............................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําร้องทัว่ไป 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

วันที่............. เดือน ................พ.ศ........ 
ข้าพเจ้า...............................................................อายุ ...........................สัญชาติ ไทย........................ 

อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่ ..............................ตรอก/ซอย...................ถนน................................. 

แขวง/ตําบล ........เมืองพะไล ................เขต/อําเภอ .......บัวลาย..............................จังหวัด..นครราชสีมา..... 

โทรศัพท์............................................. 

  ขอย่ืนคําร้องต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น )........................................................................... 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลเมืองพะไลด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ดังน้ีข้าพเจ้า  .........................................

ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ........................................................................... 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

  ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                   ลงช่ือ.......................................ผู้ขออนุญาต
                                                                          ( .............................................. ) 
 
ความเห็น                                                                     คําสั่ง 
...........................................................                                    ……………………………………………………… 
ลงช่ือ..................................................                                   ลงช่ือ.................................................. 
         ( ...........................................)                                            ( ............................................. ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

 
 
 
 
 
 
 
 


