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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระคาขยะมูลฝอย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลนาทรายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน :การรับชําระคาขยะมูลฝอย
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อ่ืนๆ (เชนการออกผลการวิเคราะห / ใหความเห็นชอบ)
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2496  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. ๒๕๔๒)
2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา

ขอบัญญัตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน
11.ชองทางการใหบริการ
12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ  .ศ  .2549 อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ  .ศ .2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5พ.ศ.2546 แลมาตรา 7มาตรา20มาตรา55มาตรา56และมาตรา63แหง พ .ร .บ .

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 องคการบริหารสวนตําบลนาทราย โดยไดรับความเห็นชอบจากาภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา  ”ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ .ศ.2549 ”

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตตําบลนาทราย นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ี
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย แลวเจ็ดวัน

ขอ ในขอบัญญัตินี้3
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ .2535



12

“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือ
มีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร
เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน

ขอ 4 ผูครอบครองสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถาน ตองจัดใหมีท่ีเรื่องรองรับ มูลฝอยในสถานท่ีอาคาร
หรือเคหสถาน ในครอบครองของตน

ขอ 5 5รองรับมูนฝอยตองไมรั่วและมีฝาปดกันแมลงวัน และสัตวไดไดตามแบบ ซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบ

ขอ 6 ผูครอบครองสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานท่ีอาคารหรือเคห สถานท่ี
ครอบครองของตนไมใหมีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งเปรอะเปอน หรือมีการถายเทหรือท้ิงมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือสิ่ง
เปรอะเปอนในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ

ขอ 7 หามผูใดถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในทางสาธารณะหรือท่ีสาธารณะอ่ืนใดเปน
ตนวา ถนนซอย ตรอก แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในท่ีซึ่งเจาพนักงานสาธารณะสุขหรือ เจาพนักงาน

ทองถ่ินอนุญาตใหจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ
ขอ 8 หามผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในทางสาธารณะหรือท่ีสาธารณะอ่ืนใด เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ี

เก็บมิดชิดไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกล ิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก
ขอ 9 หามผูใดถายเท ท้ิง สิ่งปฏิกูลลงในท่ีรองรับขยะมูลฝอย
ขอ10 ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา สถานท่ีหรือบริเวณใดควรเก็บขนขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไปทํา

การกําจัดใหถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน โยเรียกคาธรรมเนียมเก็บขนเม่ือไดมีหนังสือแจงแกผูครอบครองสถานท่ี อาคาร
หรือเคหะสถาน ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 แหง เปนเวลาไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศแลว ผู
ครอบครองสถานท่ี อาคารหรือเคหสถาน จะตองใหเจาหนาท่ีของพนักงานทองถ่ิน หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินแตฝายเดียวเทานั้น เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งตน
ครองครอง โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย

ขอ 11 หามผูใดรับจางเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถานซึ่งอยูในเขตเก็บ
ขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไดประกาศตามขอ 10 เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

ขอ 12 แบบพิมพตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาทรายประกาศกําหนด
ขอ 13 ผูครอบครองสถานท่ี อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตาม

ขอ 11 และครองสถานท่ี อาคาร และเคหสถาน ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมิไดกําหนดใหจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ตามขอ 11 ตองกําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ิน
โดยการเผาหรือฝง หรือโยวิธีอ่ืนใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ

ขอ 14 หามผูซึ่งมิไดเปนพนักงาน เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ทําการขน คุยเข่ีย
หรือขุด มูลฝอยในท่ีรองรับ รถขน เรือขน หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ ของตําบลนาทราย

ขอ 15 หามผูซึ่งมิไดเปน พนักงาน เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ทําการถายเทขน
หรือเคลื่อนท่ีสิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน เรือขน สถานท่ีเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของตําบลนาทราย

ขอ 16 ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
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ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับเพ่ือการปฏิบัติการใหเปนไป
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทรายนี้

ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ นั้นเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ใหใชบังคับได

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม

ลําดับ รายการ บาท
1 อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ 10

1.1 คาเก็บและขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศกเมตร
หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละเศษไมเกิน
ครึ่งลูกบาศกเมตร
- เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ 1ลูกบาศกเมตร

200

150
1.2 ก  .คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยเดือนหนึ่งไมเกิน

500ลิตร
1. วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ
2.วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร คาเก็บขนทุก ๆ 20 ลิตร หรือเศษของ 20 ลิตร เดือนละ
ข. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร
ข้ึนไป

1. วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ
2. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษ

ของ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว

1. ครั้งหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
2. เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและคาขนสงทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ

ลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ

20
20

1,000

1,000

150

150
2 คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

2.1 ใบอนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตาม
ขอ 11
ก. รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ
ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ

3,000

3,000
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13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นใบเสร็จคาขยะมูลฝอย 5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบล
นาทราย
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สํานักงาน
ปลัด /งาน
สาธารณสุข

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 -
14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ

(15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ท่ี รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

(15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร
จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

1 ใบเสร็จคาขยะ
มูลฝอย

- 1 0 ฉบับ -

16.คาธรรมเนียม
ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทาย
หมายเหตุ –

17.ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษรีย 80280
รองเรียนดวยตนเอง
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณีย สถานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
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อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษรีย 80280
4. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ

วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนาหนวยงาน

(Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -


