
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาคู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

องคการบริหารสวนตําบลนาคู  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริการสวนตําบลนาคูและนายอําเภอนาแก   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาคู  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลนาคูแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน   

ตลอดจนตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวน 

ที่อาจทําใหเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ   

เชน  ประเภท  ติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด   

สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําใหเกิดโรค 

 “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล   

การตรวจชันสูตรศพ  ใชสัตวทดลอง 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๕ การเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาคูใหเปนอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาคูแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลนาคู  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาคู 

ขอ  ๖ หามมิใหผูใดทําการ  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ปาชุมชน  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลนาคูจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด   

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และเปนสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนาคู 

อนุญาตใหหรือจัดใหโดยเฉพาะ 

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๘ หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหาร 

สวนตําบลนาคู  เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาคู 

ที่ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลนาคู 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ไมอาจจัดหา 

หรือจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาคูจัดหาใหอาจตองเสียคาใชจาย 

คาธรรมเนียมหรือคาบริการตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาคูกําหนดตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว 

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๒ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ   

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลนาคู  แตฝายเดียวหรือผูท่ีไดรับ 

มอบอํานาจจากองคการบริหารสวนตําบลนาคูเทานั้น  เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่บริเวณนั้น ๆ    

ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตามขอ  ๑๓  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลนาคู   

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก   

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๖ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลนาคูกําหนดไว  ดังนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาคูกําหนด 

ขอ  ๑๗ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลนาคูกําหนดไว  ดังนี้ 

 (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน

กล่ินและสัตว  แมลงพาหะนําโรค  มีฝาปด  -  เปด  อยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดบริเวณของส่ิงปฏิกูลดวย 
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   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะ  ขน  ถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองมีการแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

  (๑.๒) กรณีที่ไมมีระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหลงใด 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

  (๒.๑) รถเก็บขยะมูลฝอยทุกคันตองออกแบบ  ประกอบ  และสรางใหลักษณะถูกตอง 

ตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว  ตกหลนของมูลฝอย   

และการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

  (๒.๒) ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ   

ประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยประจําวัน 

  (๒.๓) ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอย

วันละหนึ่งครั้ง  หลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๒.๔) ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการเก็บ  ขนมูลฝอย 

ในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

  (๒.๕) ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษ   

ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลนาคู  หนวยงานราชการ  หรือหนวยงานเอกชน   

องคการบริหารสวนตําบลนาคูจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเพ่ือใหการบริการจัดเก็บมูลฝอยในบริเวณท่ีมี 

การจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานและเมื่อเสร็จส้ินงานแลว  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

  (๒.๖) ผูรับจางเก็บขยะมูลฝอยจะเก็บคาบริการเปนกรณีพิเศษเพ่ิมจากท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลนาคูกําหนดไวไมได 
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ขอ  ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรบัคาํขอรบัใบอนญุาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัตถิูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว   

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

แตหากปรากฏวาคําขออนุญาตดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด   

และแจงใหผูขออนญุาตแกไขใหถูกตองและสมบรูณในคราวเดยีวกัน  และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคาํขอ 

แกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต   

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๐ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ   

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ  ท้ังนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไว 

ในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ 

แจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

 (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๗ 
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 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ   

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลนาคู 

ขอ  ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได   

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาคู 

ขอ  ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๒๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต  

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

 (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกแบบใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๙ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ  ๓๐ ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

 (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

 (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๓๑ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใช 

ใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๓  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๕  หรือขอ  ๒๗  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๖๓  

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๒๙  ขอ  ๓๐   

ขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒ 

ขอ  ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาคูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๗  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พิมะ  แสงมณี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาคู 

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2562 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

1.1 เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอไป 
 ลูกบาศกเมตรละ 
1.2 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   
 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร)  

 
 

200 
100 

2 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
2.1 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  500  ลิตร 
 2.1.1 วันหนึ่งไมเกิน  20  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.2 วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แตไมเกิน  40  ลิตร   เดือนละ   
 2.1.3 วันหนึ่งเกิน  40  ลิตร  แตไมเกิน  60  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.4 วันหนึ่งเกิน  60  ลิตร  แตไมเกิน  80  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.5 วันหนึ่งเกิน  80  ลิตร  แตไมเกิน  100  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.6 วันหนึ่งเกิน  100  ลิตร  แตไมเกิน  200  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.7 วันหนึ่งเกิน  200  ลิตร  แตไมเกิน  300  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.8 วันหนึ่งเกิน  300  ลิตร  แตไมเกิน  400  ลิตร   เดือนละ 
 2.1.9 วันหนึ่งเกิน  400  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร   เดือนละ 
2.2 คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  500  ลิตรข้ึนไป   
 2.2.1 วันหนึ่งไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
 2.2.2 วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
  หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 
2.3 คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ  คาเก็บและขนทุก ๆ   
 ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

30 
40 
60 
80 

100 
150 
200 
250 
300 

 
1,500 

 
1,500 

 
100 

3 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน   
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ 
3.1 รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 
 ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ     ฉบับละ 
3.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 
 ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   ฉบับละ 

 
 
 
 

4,500 
 

4,500 

4 คาออกใบแทน  (กรณีตนฉบับสูญหาย  หรือถูกทําลาย) ฉบับละ 200 
 
 
 
 
 



แบบ สม. 1 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอนแทนดวยการคิดคาบริการ 

 
เลขท่ีรับ............/................ 

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

 ขาพเจา..........................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ.........................   
อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................ถนน...................................ตําบล............................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอนแทนดวยการคิดคาบริการประเภท 

 (  ) เก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................................... 

 (  ) เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดท่ี...................................................................... 

 (  ) เก็บ ขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.......................................................................................... 

 (  ) เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดท่ี......................................................................... 

 โดยใชชื่อกิจการวา........................................................................................................................... 

จํานวนคนงาน.......................คน  ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............หมูท่ี..................ตําบล................................................ 

อําเภอ.......................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท......................................... 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู  

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

 ๑. สําเนาทะเบียนบาน 

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

  ๓.๑ ...................................................................................................................... 

  ๓.2 ...................................................................................................................... 

 ๔. อ่ืน ๆ  

  4.๑ ...................................................................................................................... 

  4.2 ...................................................................................................................... 

 
 

(มีตอดานหลัง) 



 

(ดานหลัง) 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............../................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน........................พ.ศ. ........................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   (๑).................................................................................... 
   (2).................................................................................... 
   (3).................................................................................... 
 
  ลงชื่อ..................................................เจาหนาท่ี 
        (.................................................) 
  ตําแหนง.............................................. 
 
 
 คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  ลงชื่อ..................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                     (.................................................) 
     ตําแหนง.............................................. 
     วันท่ี................/................/................ 



 
           แบบ  สม. 2 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ี………….เลขท่ี…………….ป………….. 

 
 อนุญาตให…………………………………………………………………อายุ………….ป สัญชาติ………………….…. 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………….. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร……………………………. 

 ขอ  1  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประเภท………..……. 
…………………………………………….คาธรรมเนียม…………………บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี………..เลขท่ี……..…… 
ลงวันท่ี…………เดือน……………พ.ศ. ………………โดยใชชื่อกิจการวา…………………………………………..………….……... 
จํานวนคนงาน………..คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……..หมูท่ี……..ถนน……………….ตําบล/แขวง………………….…..
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………...................โทรสาร…………………………. 

 ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
   (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาคู เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   และมูลฝอย พ.ศ.  2562 
  (๒) อ่ืน ๆ 
    (2.1) …………………………………………………………………………………………………….. 
   (2.2) …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี………….เดือน……………………….พ.ศ. ………………………………… 

    ออกให  ณ  วันท่ี…………….เดือน………………………พ.ศ. ……………………… 
 
 
ลงชื่อ………………………………………………….     ลงชื่อ…………………………………………………. 
     (………………………………………………….)                              (………………………………………………….) 
          ผูอํานวยการกองคลัง                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู 
   ผูรับเงิน 
 
 
 
 

 (มีตอดานหลัง) 



 
-๒- 

(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
 

 
คําเตือน 
 (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 (๓) หากไมขอตออายุใบอนุญาตพรอมเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม (2) ตองเสียคาปรับ 
  เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
 (๔) การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สม. 3 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ………………../……………………… 

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

 
 ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ปสัญชาติ…………………………………… 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………….. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร……………………………. 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท……………………………………………………………………………….………ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู 
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………หมูท่ี………ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………….โทรสาร…………………………… 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  1)  ใบอนุญาตเดิม 
  2)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
         (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                (……………………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สม. 4 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ………………../……………………… 

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

 
 ขาพเจา……………………………………………………อายุ………………ปสัญชาติ…………………………………… 
อยูบานเลขท่ี…………หมูท่ี………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ตําบล/แขวง………………………. 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร…………………………… 
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………………………………………………………….จํานวนคนงาน………………………คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี…………หมูท่ี………ถนน………………………………ตําบล/แขวง………………………………………………… 
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท………………………....โทรสาร…………………………… 
 
 ขอยื่นคําขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนาคู   
 ดวยขาพเจา.......................……………………………………………………………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จึงมีความประสงค…………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 
                (ลงชื่อ)……………………………………………………………..ผูขออนุญาต 
                      (……………………………………………………..………..) 

 


