
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  1 

เทศบัญญตัิต าบลหนองควาย 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. 2557 

********************** 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลหนองควายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  มาตรา  61  มาตรา  62  และมาตรา  63        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  ประกอบมาตรา  
20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  มาตรา  
34  มาตรา  41  และมาตรา  43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลหนองควาย  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล      
ต าบลหนองควายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติต าบลหนองควาย  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ. 2557” 

ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองควาย  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองควายแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  3  เมื่อเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติต าบลหนองควาย  เรื่อง   
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2551 

บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว      
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลหนองควาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

“อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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ข้อ  5  การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลหนองควายให้เป็น
อ านาจของเทศบาลต าบลหนองควาย 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลต าบลหนองควายอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลหนองควาย  อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลเทศบาลต าบลหนองควาย  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  9  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน      
หรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  6  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลหนองควาย  มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือ
เขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลหนองควาย  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองควาย  หรือเขตพ้ืนที่ที่เทศบาลต าบลหนองควาย   
มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลต าบลหนองควาย  ตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  8  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่เทศบาลต าบลหนองควายจัดไว้ให้  หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย        
ที่เทศบาลต าบลหนองควายจัดไว้ให้ 

ข้อ  9  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 

ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง  มีฝาปิดมิดชิด  
ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

เพ่ือป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรค  เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ         
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหรือรูปแบบของภาชนะที่รองรับมูลฝอยก็ได้ 

ข้อ  10  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นๆ  ไม่ให้มีมีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่เป็นการขัดต่อสุขลักษณะที่ดี 

ข้อ  11  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ด าเนินการก าจัด        
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่ เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้
ด าเนินการโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า 
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ข้อ  12  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ควรด าเนินการ
เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยก าหนดอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณที่ต้องท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ  ซ่ึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
สถานที่  หรือบริเวณดังกล่าว  ต้องอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ด าเนินการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้น  และเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  13  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก       
เจ้าพนักงานท้องถิน่ 

ข้อ  14  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ   
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลหนองควาย  
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(3)  อ่ืนๆ  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองควายประกาศก าหนด 

ข้อ  15  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

15.1  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
(1)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

1.1)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
1.2)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้  มีฝาปิด – เปิด  อยู่ด้านบน 
1.3)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
1.4)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
1.5)  มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  5%) 
1.6)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  

เพ่ือให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด
ที่เห็นได้ชัดเจนตามท่ีเทศบาลต าบลหนองควายประกาศก าหนด 

(2)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

(3)  กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะ
น าสิ่งปฏิกูลไปก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
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15.2  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

   15.3  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนมูลฝอย 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

   15.4  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามขอ้  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

ข้อ  16  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็น  
ที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สอง  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  17  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

ข้อ  18  ในการด าเนินกิจการ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

18.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
(1)  ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม    

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
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(2)  ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว  ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล   และท าความสะอาดท่อ
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  5%) 

(3)  ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(4)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  5%)  แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(5)  ต้องตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

18.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

18.3  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

18.4  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ

ประกาศท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  14  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 

ข้อ  19  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้   ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลหนองควายเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  14  ข้อ  15  และข้อ  16  โดยอนุโลม 

ข้อ  20  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่      
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด า เนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
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ข้อ  21  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 
ต าบลหนองควาย 

ข้อ  22  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  23  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้   ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ     
เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจกา 

ข้อ  24  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือ
ช ารุด  ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหาย   มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับ     
ใบแทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่  มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  25  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ           
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  26  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

(3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม      
เทศบัญญัตินี้   และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ  27  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของ
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายเทศบัญญตัิต าบลหนองควาย 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. 2557 

ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
1 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  (20)  (4) 
 
1. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
          1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป 
          1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร) 
2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
          2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจ ารายเดือนที่มีปริมาณ
วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
                    (1) วันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร 
                    (2) วันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  
20  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  20  ลิตร 
          2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน  
500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
                    (1) เกิน  500  ลิตร  แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
                    (2) เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
          2.3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
                    (1) ครั้งหนึ่งๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 
                    (2) ครั้งหนึ่งๆ  เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บ
และขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
3. ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
          3.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
                    (1) กรณีที่มีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน  2  กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไม่เกิน  13  ลิตร 
                    (2) กรณีที่มีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน  2  กิโลกรัมหรือมี
ปริมาณเกิน  13  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ  2  กิโลกรัม  หรือทุกๆ  
13  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  2  กิโลกรัม  หรือแต่ละ  13  ลิตร 
 

 
 

 
ลูกบาศก์เมตรละ  200  บาท 
 
                      150  บาท 
 
 
 
 
เดือนละ  10  บาท 
เดือนละ  40  บาท 
 
 
 
เดือนละ  1,500  บาท 
 
เดือนละ  1,500  บาท 
 
ครั้งละ  100  บาท 
ลูกบาศก์เมตรละ  100  บาท 
 
 
 
เดือนละ  300  บาท 
 
เดือนละ  300  บาท 
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ที ่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/หน่วย) 
           3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 

                    (1) ค่าเก็บและขนต่อครั้ง 
                    (2) กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน  75  กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไม่เกิน  500  ลิตร  ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้น 
                    (3) กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักเกิน  75  กิโลกรัม  
หรือเกิน  500  ลิตร  ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ  75  
กิโลกรัม  หรือทุกๆ  500  ลิตร  หรือเศษของ  75  กิโลกรัม  หรือ  
500  ลิตร 
 

 
ครั้งละ  2,500  บาท 
ครั้งละ  300  บาท 
 
หน่วยละ  300  บาท 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
          1.1 รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
          1.2 รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
          1.3 รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
          1.4 รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 

 
 
 
ฉบับละ  4,500  บาท 
ฉบับละ  4,500  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
ฉบับละ  8,000  บาท 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................. 

ค าขอเลขที่ .............../ ................. 

เขียนที่ …………………………………..……….. 

วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 
โดย ............................................................................................................ ผู้มีอ านาจลง นามแทนนิติบุคคล
ปรากฎตาม ...........................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ต าบล ……………...……………..…. 
เขต/อ าเภอ …………………..……… จังหวัด ………………….………… หมายเลขโทรศัพท์ …….…………………………….. 
ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(   ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
(   ) ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(   ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศก าหนด  คือ 
 1. ................................................................................  
 2. ................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครอบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ........................................................................... 
     3. ...........................................................................  
 
 
 

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

ต าแหน่ง .......................................................  
 

*************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ................................... ... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครอบ  คือ 
     1. ........................................................................... 
     2. ...........................................................................  
     3. ...........................................................................  

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

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

ต าแหน่ง ....................................................... 
 
 
 



การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  12 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ………………………………………………………….. 

ค าขอเลขที่ .............../ ................. 

เขียนที่ …………………………………..……….. 

วันที่ …....….เดือน ……………….……..พ.ศ. ……...… 

1. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 
โดย ............................................................................................................ ผู้มีอ านาจลง นามแทนนิติบุคคล
ปรากฎตาม ...........................................................................................ที่อยู่เลขท่ี …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ต าบล ……………...……………..…. 
เขต/อ าเภอ …………………..……… จังหวัด ………………….………… หมายเลขโทรศัพท์ …….…………………………….. 
ผู้ขออนุญาต 

2. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 
(   ) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(   ) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(   ) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็น 
(   ) ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
(   ) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   ) หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   ) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศก าหนด  คือ 
 1. ................................................................................  
 2. ................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ขออนุญาต 
(.................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รบัเรื่องเม่ือวันท่ี ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครอบ  คือ 
     1. ...................................... ..................................... 
     2. ...........................................................................  
     3. ...........................................................................  
 
 
 

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

ต าแหน่ง .......................................................  
 

*************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ................................... ... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครอบ  คือ 
     1. ...........................................................................  
     2. ...........................................................................  
     3. ........................................................................... 

ดังนั้น  กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้ งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายใน .................. วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 
 
 

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

ต าแหน่ง .......................................................  
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ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ...................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

1. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………….….………….......... สัญชาติ …………… 
อยู่บ้านเลขที่…….….…. หมู่ที่ ……….. ต าบล ……………..……… อ าเภอ …….……..………… จังหวัด ………………..…..
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ………………………………………….. ประเภท …………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……...…. หมู่ที่ …….…. ต าบล ……………….…… อ าเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ …..……………..….บาท (……………….………………………………….….…………)  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

2. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนด 
ของท้องถิ่น 

3. หากปรากฎในภายหลังว่า  การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้  เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิน่อาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

4. ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 
4.1 …………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 …………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ..………………………………………………………………………………………………………….…. 

  5. ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ...............  

6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ……………..…. เดือน ……………………..………. พ.ศ. …………… 
 
 

(ลงชื่อ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ต าแหน่ง ......................................... 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ค าเตือน  1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
  2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ 
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รายการเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เล่มที่/เลขที่/วัน/เดือน/ปี 

(ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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