
 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  องคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลสามพราวและนายอําเภอเมืองอุดรธาน ี จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพราวตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสามพราวแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ขอบังคับตําบลวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๒)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๙๖ 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“บาน”  หมายความวา  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยซึ่งมีเจาบานครอบครอง  

และใหหมายความรวมถึงแพ  หรือเรือซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา  หรือสถานท่ีหรือ

ยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย 

“รานคาในตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกตจัิดไวใหผูคาใชเปนที่เพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว  

เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  ทั้งนี้  

ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรอืไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับให

ผูคาใชเปนที่เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่ราชการ”  หมายความวา  สถานท่ีแหงการงานของรัฐบาล  ราชการสวนกลาง  ราชการ

สวนภูมิภาค  หรือราชการสวนทองถิ่น 

“วัด”  หมายความวา  วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

“สํานักสงฆ”  หมายความวา  วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กประถมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย  

สถาบัน  มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนท่ีมีอํานาจหนาที่หรือ

มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

“สถานบริการการสาธารณสุข”  หมายความวา 
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(๑)  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  และหมายความรวมถึงสถานพยาบาล

ของทางราชการ   

(๒)  สถานพยาบาลสัตวตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว  และหมายความรวมถึง

สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ    

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลของราชการสวนกลาง  ราชการ 

สวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลของหนวยงานอื่นของรัฐตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

“สถานพยาบาลสัตวของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลสัตวของราชการสวนกลาง  

ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  สภากาชาดไทย  และสถานพยาบาลสัตวของหนวยงานอื่นของรัฐ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพราว    

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลสามพราวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลสามพราวอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน   

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานท่ีราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  หรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวน

ตําบลสามพราวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลสามพราวตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลสามพราวจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด    

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลสามพราว  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

(๑)  หามมิให ผู ใดทําการถาย  เท  ทิ้ ง   หรือทําใหมีขึ้นซึ่ ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวจัดไวให 

(๒)  เจาของหรือผูครองครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานที่ราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  หรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาหนาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  เวนแต

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว   
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(๔)  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่พักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  เวนแตเปน

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว 

(๕)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได   

ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

(๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานที่ราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรอืสถานท่ีนัน้ไมให

มีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

(๗)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานที่ราชการ  วัด  

สํานักสงฆ  สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแก็ส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

(๘)  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานท่ีราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของหรือ      

ผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานที่ราชการ  วัด  สํานักสงฆ  สถานศึกษา  สถานบริการ

การสาธารณสุข  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทําการปด

ประกาศไวในท่ีเปดเผยกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง   

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  

สถานที่ราชการ  วัด  สํานักสงฆ  สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  

บาน  รานคาในตลาด  สถานท่ีราชการ  วัด  สํานักสงฆ  สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  

สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตรา 

ที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๙)  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานท่ีราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือ    

มูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ      

เจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลสามพราว  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพราวกําหนดไวตอเจาพนักงานทองถิ่น

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  การดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      (๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      (๑.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๑.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวประกาศกําหนด 

(๒)  การดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      (๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

      (๒.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

      (๒.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสามพราวประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปดเปดอยูดานบน 



 หนา   ๒๐๑ 
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      (๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย 

      (๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

      (๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน  

ไลโซน  ๕  % 

      (๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพราวประกาศกําหนด 

(๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

(๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวบความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายระยะเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

(๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยเสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

และทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน  ไลโซน  ๕  % 

(๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจากท่ี

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือ

กําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

(๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน   

ไลโซน  ๕  %  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

(๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสามพราว 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก  

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลสามพราวกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังใบเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนในอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  บาน  รานคาในตลาด  สถานท่ีราชการ  วัด  สํานักสงฆ  

สถานศึกษา  สถานบริการการสาธารณสุข  หรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน    

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสามพราว  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร

สวนตําบลสามพราวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการรับการทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๕๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสามพราวในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามพราวรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุเวทย  สุวรรณแสง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสามพราว 






	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
	เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

