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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานขามโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขามและนายอําเภอน้ําพอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขามตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบานขามใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานขาม  อาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่ 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานขาม

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญตันิี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลองคการ

บริหารสวนตําบลบานขามจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลใชบังคับในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานขาม  การจัดการส่ิงปฏิกูลใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 
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   (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขามจัดไวให 

   (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

   (๓)  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปใชในทางสาธารณะหรือท่ีสาธารณะอื่นใด  เวนแตจะได 

ใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกขางนอก 

   (๔)  หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลนอกภาชนะหรือที่ที่องคการบริหารสวนตําบล

บานขามจัดไว 

   (๕)  หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

   (๖)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองไมรั่ว  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวพาหะได     

ตามแบบซึ่งพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ   ๙  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานขามประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
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    (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

        (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

        (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

        (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

        (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

        (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

        (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย    

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานขามประกาศกําหนด 

    (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

    (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

      (๒.๑)  ตองมีสถานที่กําจัดแยกเปนสัดสวนและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

      (๒.๒)  ตองมีอุปกรณทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อโรคประจําสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูล 

      (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

      (๒.๔)  ตองจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

ขอ  ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 
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หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

       (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาซาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

       (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

      (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

      (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสนสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง  

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

      (๒.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังไดดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

      (๒.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานขามเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแต   ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานขาม 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับ   

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานขามในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๓๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานขามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พันจาอากาศเอก  ชัยณรงค  กัณหา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานขาม 



บัญชอีตัราคาบรกิารขัน้สูงทายขอบญัญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานขาม 

เรื่อง  การจดัการสิ่งปฏกิลู  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลาํดับที ่ รายการ 
คาธรรมเนยีม   

(บาท/ป) 

๑ อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง  ๆ  

 ๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตร  

ตอ  ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 

๒๕๐ 

 ๑.๒  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

๑๕๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 ๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนสงปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบกจิการ............................................... 
 

คําขอเลขท่ี.........../................... 
 

เขียนท่ี.................................................................... 

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ............ป  สัญชาติ.....................  

โดย.................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม......................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี............  

ตรอก/ซอย...........................................ถนน.....................................แขวง/ตําบล........................................  

เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท............................  

โทรสาร........................................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  

ประเภท..........................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม   

โดยใชชื่อกิจการวา...................................................................................  จํานวนคนงาน.............คน  

สํานักงานตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................หมูท่ี..............  ตําบลบานขาม  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  

หมายเลขโทรศัพท............................  โทรสาร............................................ 

  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

(  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(  )  สําเนาทะเบียนบาน   

(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือใหความยินยอม

เห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

 ๑)  ............................................................................................... 

 ๒)  ............................................................................................... 
 

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

          (..................................................) 



สวนของเจาหนาที ่

 

ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต 
 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  ปรากฏเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 

     (  )  ไมครบ  ขาดเอกสาร  ดังนี้ 

๑. ............................................................................... 

๒. ................................................................................ 

๓. ............................................................................... 

 

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

       (...............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

 

......................................................................................................................................................................... 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

 

ใบคาํรับขอรบัใบอนญุาต 
 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  ปรากฏเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 

  (  )  ไมครบ  ขาดเอกสาร  ดังนี้ 

๑. ............................................................................... 

๒. ................................................................................ 

๓. ............................................................................... 
 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน................วัน  

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

       (...............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

 



แบบคําขอตออายใุบอนญุาต 

ประกอบกจิการ............................................................... 

คําขอเลขท่ี................/........................ 

 

เขียนท่ี............................................................................ 

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

 

 ขาพเจา................................................................................อายุ............ป  สัญชาติ....................  

โดย...........................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ปรากฏตาม......................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี.............หมูท่ี.......  

ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................แขวง/ตําบล...........................................  

เขต/อําเภอ............................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท..............................   

โทรสาร.............................................. 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

(  )  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(  )  สําเนาทะเบียนบาน   

(  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หนังสือใหความยินยอม

เห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(  )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(  )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน  ๆ  ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

 ๑)  ............................................................................................... 

 ๒)  ............................................................................................... 
 
  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       (.....................................................) 
 
 
 
 
 



สวนของเจาหนาที ่

 

ใบรบัคําขอตออายุใบอนญุาต 
 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  ปรากฏเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 

            (  )  ไมครบ  ขาดเอกสาร  ดังนี้ 

๑. ............................................................................... 

๒. ................................................................................ 

๓. ............................................................................... 

 

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

       (............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

 

......................................................................................................................................................................... 

สวนของผูรับใบอนุญาต 

 

ใบคาํรับขอตออายุใบอนญุาต 
 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...........เดือน........................................พ.ศ......................... 

ตรวจสอบแลว  ปรากฏเอกสารหลักฐาน  (  )  ครบ 

            (  )  ไมครบ  ขาดเอกสาร  ดังนี้ 

๑. ............................................................................... 

๒. ................................................................................ 

๓. ............................................................................... 
 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ภายใน...............วัน  

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

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

       (...............................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 
 



 
 
 
 

ใบอนญุาต 

ประกอบกจิการ................................................. 
 

เลมท่ี............เลขท่ี............/......................... 
 

 ๑.  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.........................................................................สัญชาต.ิ..............  
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...............ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด....................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................โทรสาร............................................. 
      ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................ประเภท.................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี.............ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด.......................
หมายเลขโทรศัพท............................................โทรสาร............................................. 
  เสียคาธรรมเนียมปละ............................บาท  (...................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.......................................ลงวันท่ี.................................................. 
 ๒.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 ๓.  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้  เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 ๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
 ๔.๑  ................................................................................................................... 
 ๔.๒  .................................................................................................................... 
 ๔.๓  ..................................................................................................................... 
 ๕.  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................... 
 ๖.  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.................. 
 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

หมายเหต ุ ๑.  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลา 

 ท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

   ๒.  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  ไมนอยกวา   

        ๑  เดือน 

 

 


