
 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 

เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมลูฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  วาดวยการเก็บ   

ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  เรื่อง  การเก็บ  

ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลสรอยละครแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “ขยะมูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  

ถุงพลาสติก  ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางที่มิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานที่”  หมายความวา  ที่ซึ่งไมใชอาคาร  และมีส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเอกชนผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  จัดการขยะ  ของเสีย

อันตราย  และส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

จะตองดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  

เปนอํานาจหนาท่ีของเขตองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหาร

สวนตําบลสรอยละครอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการกํากับ   

ควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  เวนแต 

ในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครจัดไวให 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับขยะมูลฝอย 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

และหรือขยะมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ตองรักษาบริ เวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๐  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานที่ประเภทใดในบริเวณใดควรทํา 

การเก็บขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่น 

จะมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดปดประกาศไวในที่เปดเผยบริเวณที่อาคารนั้นหรือสถานท่ีนั้นตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน

นับแตประกาศแลว  เมื่อครบกําหนดสิบหาวันแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีตองให 

เจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยจากอาคาร 

หรือสถานที่นั้น  โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน   

ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๐  ตองกํา จัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  หามมิใหผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย

นอกที่รองรับส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยที่เจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น 

เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาท่ีหรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๓  หามมิใหผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  ขยะมูลฝอยในที่รองรับขยะมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขน

ขยะมูลฝอย  หรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาท่ีองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นที่มีหนาที่หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔  หามมิใหผูใดขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะได ใสในภาชนะหรือท่ีมิดชิด  ไมใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึม 

ออกมาภายนอกและตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสาร  ทางบกและทางน้ํา  ซึ่งไดจัดหองสุขา 

ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๕  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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ขอ ๑๖ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ การเก็บ  ขน  และกําจัด ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกัน   

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  เจาพนักงานทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล

และหรือขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  โดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัด   

ณ  เขตทองถิ่นอ่ืนเจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาต  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะ 

มูลฝอยนั้น  จึงจะอนุญาตใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 

  (๒)  กรณีที่ผูใดรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทาง

แลวนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  โดยคิดคาบริการทั้งการเก็บ   

ขนและการกําจัด  ผูประกอบการตองขอใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทาง   

และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการได 

ตามอัตราที่ทองถิ่นตนทางและปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยผานทองถิ่นอื่น  นอกจากทองถิ่นตนทาง  และทองถิ่นปลายทาง   

จะตองแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัด 

จากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  รวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวย

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  ดวย 

  (๓)  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

โดยคิดคาบริการในเขตทองถิ่นหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถม  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในท่ีซึ่งอยูในอีกเขต

ทองถิ่นหนึ่งบุคคลผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ  ๑๘  หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 

ไปฝงหรือถมในที่ดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบท่ีกําหนดตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล

สรอยละครกําหนด 

ขอ  ๒๑  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่

องคการบริหารสวนตําบลสรอยละครกําหนด  และหรืออาจมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  คุณลักษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

   -  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

   -  สวนของรถที่ใชขนขยะมูลฝอยตองมีการปกปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ไมทําใหขยะ

มูลฝอยตกหลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

   -  พนสี  หรือขอความใด  ๆ  เชน  “รถเก็บขนขยะมูลฝอย”  เลขรหัสใบอนุญาต  

ชื่อ  บริษัท  หนวยงานท่ีอนุญาต  ฯลฯ 

  (๒)  หลักเกณฑ  วิธีการเก็บขน  เชน 

   -  การแตงกายของผูปฏิบัติงาน  เชน  การแตงกายใสกางเกงขายาว  สวมเส้ือมีแขน

และสวมเส้ือสะทอนแสง  ผูกผาปดปาก/จมูก  สวมถุงมือ  ฯลฯ 

   -  เก็บขนขยะมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคาง  ขณะขนยาย

ตองไมทําใหขยะมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

  (๓)  หลักเกณฑในการกําจัด 

   -  มีระบบกําจัดถกูหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบเตาเผา  ระบบฝงกลบ  หรือระบบ

หมักเปนปุย 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   -  เอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกําจัดขยะมูลฝอยจากหนวยงาน

ราชการหรือสถาบันการศึกษา  หรือหองปฏิบัติการจากหนวยงานเอกชนท่ีไดรับรองมาตรฐาน 

   -  เอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   -  ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

   -  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูลไป

กําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด  และมีใบอนุญาตในการกําจัด 

ขอ  ๒๒  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตให 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

รับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึง อัตราคาบริการ  ระยะเวลา 

ในการใหบริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงิน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มการใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการ   

ตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๕  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ 

แจงเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๒๖  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๑  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการตามใบอนุญาต 

  (๒  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๔ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตาํบลสรอยละครกําหนด  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ

ชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสรอยละครกําหนด 

ขอ ๓๐ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสรอยละครกําหนด 

ขอ  ๓๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน  

นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๒ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร

กําหนดโดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  

พรอมท้ังลายมือช่ือเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๓ ผูรับใบอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใบอนุญาต 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน

สิบหาวันกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท  และมีความผิด  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลว  หากมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสรอยละครรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกคําส่ังและประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไชยวฒัน  ดาวเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสรอยละคร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร 
เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน  
(บาท) 
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๓ 

 
 

 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
๑.๑  เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอไป 

ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐      ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐      ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐      ลิตร  เดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐    ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย  วันหนึ่ง 

เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                    เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                        เดือนละ 
๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
 -  ครั้งหนึ่ง  ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 

 -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร   
หรือเศษลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน   

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทน 
ดวยการคิดคาบริการ 
๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย                ฉบับละ 

๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอย                      ฉบับละ 
๓.๓  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว                          ฉบับละ 
๓.๔  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                                      ฉบับละ 
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