
 หนา   ๙๙ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลสาคู 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสาคูและนายอําเภอพระแสง  จึงออกขอบัญญัติ   

ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคูตั้งแตวันที่ไดติดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสาคูแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสาคูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น   
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสาคู   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลสาคูอาจรวมกับหนวยงานรัฐ   

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลสาคู  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิน่ประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสาคูไดมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการบริการ  เก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสาคู  

มอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลสาคู  

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

องคการบริหารสวนตําบลสาคูจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย   

ในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลสาคู  จัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒) หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูล  หรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓) หามผูใด  ถาย  เท  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔) หามผูใดทําการถายเท  ทิ้ง  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกลูในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลองคการบริหารสวนตําบลสาคู  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

  (๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  ภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางพอเพียงและถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๖) หามผูใด  ทําการ  ขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในท่ีรองรับ  

รถขน  เรือขน  สถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

  (๗) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปกปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๘) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ   

  (๙) หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามที่แนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๐ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่ประเภทใดในบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะมีหนังสือไปยังเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อได 

ทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผยกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่   

หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ  หรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน  ตามอัตราท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ หามผูใดดําเนินกิจการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๓ 

การออกใบอนญุาต  คาธรรมเนียม  คาปรบั 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพานิชย 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสาคูกําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตจะดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถปองกัน

กล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮฟวี่   ดิวตี้   (Heavy  Duty)  คือ 

ปมสูบตะกอน  ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสถานท่ี

ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อ  เชน  ไลโซน  ๕% 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษร 

ตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗) สีของพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บ  ขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก  

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําส่ิงปฏิกูล)  

วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) สถานที่ดําเนินกจิการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สนามกีฬา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑) ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล  โดยการหมักยอยสลาย  (Compost   

in  goud  Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

     (ก) ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวยถังคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้น  

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล

ที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้  

ภายในถังหมักจะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  

Digestion)  ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

     (ข) ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก

ในถังหมักจนครบเวลาตามความใน  (๒.๒.๑)  แลวจึงปลอยลงสูลานทรายกรอง  ซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล

ใหเหลือตกคางอยูดานบน  สวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมน้ําไปสู 

บอพักน้ําเก็บไวรถตนไมหรอืบําบัดกอนปลอยเปนน้าํทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้น  

ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเช้ือโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือ 

บดใหมีขนาดเล็กลง  เพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 

  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนัง   

ยางหุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

เชน  ไลโซน  ๕%  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๔) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตว  แมลงนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    (๓.๑.๓) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

    (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน  ไลโซน  ๕%   

    (๓.๑.๕) ตองมีขอความแสดงที่ตัวรถพาหนะ  เก็บ  ขน  มูลฝอยเพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖) สีของพาหนะเก็บขนมลูฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บ  

ขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน  ไลโซน  ๕%  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐาน   

(ใบนําสงมูลฝอย)  วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) สถานท่ีดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สนามกีฬา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา 

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ซึ่งแตละระบบ

จะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ัง 

การปองกันเหตุรําคาญดวย  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดแูลหรอืผูปฏิบัตงิานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา  หนังยาง

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

เชน  ไลโซน  ๕%  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ

ภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามขอ  ๑๒  

และขอ  ๑๓  แลว   

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๕ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ไดรบัหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว

โดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๖ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๔ 

  (๓) ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

  (๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสาคูเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสาคู 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลสาคูกําหนดไว 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่ระบไุว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ที่ ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสาคู  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

นําพล  ฉิมเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสาค ู



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

      

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป   ลูกบาศกเมตรละ 

 ๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

 ๑.๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป ประจํารายเดือน 

 ๑.๒.๑ ท่ีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 

  ๑.๒.๒ ท่ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร   

    คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร  

    หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร    เดือนละ 

 ๑.๒.๓ ท่ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 

  ๑.๒.๔ ท่ีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

  หรือเศษของลูกบาศกเมตร   เดือนละ 

 

๔๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

 ๑.๓.๑ ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   ครั้งละ 

 ๑.๓.๒ ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

  หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 

๑๕๐ 

 

 

๑๕๐ 

 ๑.๔ คาเก็บและขนมูลฝอยติดชื้อเปนรายเดือน 

 ๑.๔.๑ กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม  

  หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร   เดือนละ 

 ๑.๔.๒ กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 

  เกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 

  ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ 

  แตละ ๑๓ ลิตร     เดือนละ 

 

 

๓๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 

 ๑.๕ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนคราว 

 ๑.๕.๑ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 

  ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก    ครั้งละ 

 ๑.๕.๒ กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ 

  ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ 

 

 

๔๐๐ 

 

 

๔๐๐ 
 

 



  
                                                                            

-๒- 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๒.๑ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 

๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  ฉบับละ 

๒.๓ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ 

๒.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ    ฉบับละ       

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
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