
 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสังขะ   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสังขะ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสังขะ   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสังขะและนายอําเภอสังขะ  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสังขะ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙" 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสังขะ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ 

  "ส่ิงปฏิกูล"  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  "มูลฝอย"  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลอดท่ีเล้ียงสัตว 

หรือที่อื่น 

  "เจาพนักงานทองถิ่น"  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 
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  "เจาพนักงานสาธารณสุข"  หมายความวา  เจาพนักงานซึง่ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

  "อาคาร"  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  "ท่ีหรือทางสาธารณะ"  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสังขะ  เปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

ขอ ๖ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลสังขะ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ   

ตามขอ  ๕  แทนได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสังขะ  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด   

เปนผูดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตามขอ  ๑๑  ก็ได 

ขอ ๗ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ

นอกจากในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสังขะจัดตั้งไวให  หรือในที่รองรับปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องคการบริหาร   

สวนตําบลสังขะจัดไวให 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ใหองคการบริหารสวนตําบลสังขะมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการ   

และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสังขะได 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสังขะ  จะตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๑ หามผูใดดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  (๓)  สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี) 

  (๔)  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  (๕)  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  (๖)  ใบยินยอมใหทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๗)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสังขะประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับใบอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ 

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตราวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค 
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    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  "รถดูดสวม"  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสังขะประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือ  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูล  ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๒.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๒.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๒.๑.๒)  ตองมีสวนท่ีใชบรรจุขยะมูลฝอยท่ัวไปไมแตก  ไมรั่ว  ไมซึม   

ปกปดมิดชิดปองกันกล่ินแมลงได  การหกเรี่ยราด  ตกหลน  และการปลิวกระจาย 

    (๒.๑.๓)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรคน้ํายาดับกล่ิน 

    (๒.๑.๔)  ตองมีพนักงาน  คนงานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสาธารณสุข

ตามสมควรหรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว  พนักงานตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวย   

เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแข็ง  มีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 

   (๒.๒) สถานีขนถายมูลฝอย  ตองมีลักษณะและการดําเนินการขนถายท่ีถูกตอง

ดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้  มีอาคารขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีทําการขนถาย  การระบายอากาศดี   

แสงสวางที่เพียงพอ  มีการปองกันปญหากล่ินจากมูลฝอย  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง  เสียงดัง 

รบกวนเหตุรําคาญ  สัตวและแมลงพาหะนําโรค  มีระบบระบายน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ   

โดยน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  มีอุปกรณ 

หรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยไวประจําสถานีขนถาย 
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    (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

   (๓.๑)  ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยท่ัวไป  ที่เก็บ   

ขนไดไปที่  ที่สําหรับกําจัด  และตองมีสถานท่ีสําหรับกําจัด  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยเปนของตนเอง  ที่ตั้ง 

ของสถานท่ีกําจัด  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการ 

ในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอม 

ของเจาของสถานที่ท่ีนําไปกําจัด  เวนสถานที่นั้นเปนของตนเอง  แสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานที่ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลสังขะกําหนดใหแลวแตกรณี 

   (๓.๒)  ตองมีระบบบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง   

ดังตอไปนี้  ระบบหมักชนิดไรอากาศ  (Anaerobic  Digestion)  หรือระบบตะกอนเรง  (Activated  Sludge)   

หรือระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง  (Vertical-flow  Constructed  Wetland)  หรือระบบบอผ่ึง 

หรือบอปรับเสถียร  (Stabilization  Ponds)  หรือการใชระบบอื่นใดท่ีสามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการ  

และสามารถปองกันพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ  และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได   

และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๓.๓)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปท่ีเหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล   

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้  การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา   

หรือการหมักทําปุยหรือ  การแปรสภาพมูลฝอยเปนพลังงานหรือเชื้อเพลิงทดแทน  และมีมาตรการในการปองกัน 

เหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ 

   (๓.๔)  ตองมีพนักงาน  คนงานท่ีปฏิบัติงาน  ท่ีมีความรูดานสาธารณสุขตามสมควร 

หรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

รวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ  

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง   

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด   

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที ่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั ่ง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ี 

ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุ 

อันสมควรถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทํา  การฆาเชื้อโรคดวยน้ํา  ยาฆาเชื้อโรค 

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
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  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๒.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองควบคุมไมใหเกิดการปลิวกระจายของขยะ

มีน้ําสกปรกหกเลอะเทอะ  และจัดวางถังขยะ  หรือที่รองรับขยะใหเรียบรอย  พรอมทั้งเก็บกวาดขยะ   

ณ  จุดที่เก็บใหสะอาดเรียบรอย 

   (๒.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดและกําจัดดวยวิธีการ  

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๒.๓)  กรณีที่มีการตรวจพบวาถังขยะ  หรือที่รองรับขยะ  เกิดความเสียหาย  

หรือชํารุดจากการปฏิบัติงานเก็บขนขยะผูรับอนุญาตตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนราคาปจจุบัน 

   (๒.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   (๓.๑)  ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของระบบท่ีนํามาใชตองตรวจสอบ  

ควบคุมระบบในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ  รวมถึง 

ตองปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน 

   (๓.๒)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัดเมื่อพบวามีปญหา  ไมวากรณีใด ๆ 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบรหิารสวนตําบลสังขะเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาตจะตอง 

ย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ 

ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔   

โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอใบรับอนุญาตครั้งแรก 

หรือกอนใบอนุญาต  ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   
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ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา   

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลสังขะ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสุญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสุญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ   
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาต 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบการกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของ 

ผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรบัใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลสังขะหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการ   

รับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ตามขอ  ๙  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสังขะในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสังขะ  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณัฐวฒัน  สมบูรณเทอดธนา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสังขะ   



 
 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท สตางค 

๑ อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
 ๑.๑ คาเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร ๑๐๐ - 
 หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ   

 ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑๐๐ - 
 หนึ่งลูกบาศกเมตร   

๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน   

 ๒.๑ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ   
       ๒.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ - 
       ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๓๐ - 

       ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๔๐ - 
       ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๕๐ - 
       ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๖๐ - 

       ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐ - 
       ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๕๐ - 
       ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๐๐ - 

       ๒.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ - 
 ๒.๒ คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือ  - 
 สถานท่ีท่ีมีมูลฝอยมาก  - 

       ๒.๒.๑ วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑,๕๐๐ - 
       ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร คาเก็บและขนลูกบาศกเมตรหรือ ๒,๐๐๐ - 
 เศษลูกบาศกเมตรเดือนละ   

 ๒.๓ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   
       ๒.๓.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๕๐ - 
       ๒.๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือ ๑๕๐ - 

 เศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ   
๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
 ๓.๑ รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ ๒,๐๐๐ - 

 ประโยชนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ   
 ๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ ๓,๐๐๐ - 
 ประโยชนดวยการคัดคาบริการ ฉบับละ   

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
เลขท่ี............/............. 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 
ขาพเจา      บุคคลธรรมดา      นิติบุคคล ชื่อ-สกุล..............................................................อายุ.........ป 

สัญชาติ...........................เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........
ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ................................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท.......................................โทรสาร............................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทํา
เปนธุรกิจ ประเภท 

( ) รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................. 
( ) รับทําการเก็บ ขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี.................................................................................... 
( ) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี.............................................................. 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสังขะ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
( ) สําเนาทะเบียนบาน 
( ) สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 
( ) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
( ) ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
( ) ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
( ) สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ.......................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

  



 
 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้............................................................................... 

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

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

( ) ไมเห็นสมควรอนุญาต เพราะ............................................................................................................ 

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

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

 

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

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

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

วันท่ี........../............................../............ 

 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

วันท่ี............/........................../........... 

 

 

  



 
 

แบบคําขอรับตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 
เลขท่ี............/............. 

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

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน 

๑. ขาพเจาเปนบุคคลธรรมดา อายุ.........ป สัญชาติ...................................บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืน (ระบุ)......................................เลขท่ี...........................................ออกให ณ อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.......................................อยูบานเลขท่ี.........หมูท่ี..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................โทรสาร............................................ 

นิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนไว ณ.............................................

วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ..........เลขทะเบียนท่ี.................................................มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี
หมูท่ี........ตรอก/ซอย...................ถนน..........................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท................................โทรสาร................................ 

โดยมี  (นาย/นาง/นางสาว)........................................................เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
 ๒. ขาพเจาเปนผูรับใบอนุญาต..........................................................เลขท่ี.............................ออกใหเม่ือ 
วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ..........และใบอนุญาตจะสิ้นอายุ วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ..........  

๓. ขาพเจามีความประสงคจะ 
( ) ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เพราะ.......................................................................................................... 

๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
( ) สําเนาทะเบียนบาน 

( ) ใบอนุญาตเดิม 
( ) หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 
( ) ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

( ) ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
( ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก

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

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

 

 

 
 

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

            (................................................)  
       ผูขอตออายุใบอนุญาต/รับใบแทนใบอนุญาต 



 
 

-๒- 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

( ) เห็นสมควรอนุญาต 

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................................. 

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

 

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

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

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

วันท่ี........../............................../............ 

 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

( ) อนุญาต 

( ) ไมอนุญาต 

 

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

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

 นายกองคการบริหารสวนตําบลสังขะ 

วันท่ี............/........................../........... 
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