
 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลเกยไชยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยและนายอําเภอชุมแสง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยแลวสามสิบวัน 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๔  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเปนอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๑  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ  

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจัดไวให  หรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจัดไวให 

  (๒)  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในทางสาธารณะ  หรือท่ีสาธารณประโยชนอื่นใด  เวนแต

จะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหส่ิงปฏิกูลมีกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓)  หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย   

  (๔)  เจาของ  หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๖  หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  เวนแตเปน

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน   

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ี 

การใหบริการและระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกยไชยได 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชยจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการเก็บ  ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๐  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  

โดยให ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยกําหนด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย  อายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณในวันที่ 

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคยตองรับโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท   

หรือความผิดลหุโทษ  รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

ในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  อาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได 

  (๒ )   หากเปนนิติบุ คคลตอง เปนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบี ยนตามกฎหมายไทย   

โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมีทุน

จดทะเบียนไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๓)  คุณสมบัติอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยผูท่ีประสงคจะดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๓.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓.๓)  อื่น ๆ  ไดแก  แผนผังแสดงระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  

รายชื่อบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด  จบการศึกษาดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัย

ส่ิงแวดลอม  หรือผานการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  จํานวนรถบริการเก็บ  ขน  จํานวนคน  

จํานวนอุปกรณ  เปนตน 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

   (๑.๒)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๒.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๒.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๒.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๒.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๒.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๒.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรู

วาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยประกาศกําหนด 

   (๑.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๑.๕)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๒.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

   (๒.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

   (๒.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใช

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือ 

ส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและ

เงื่อนไขใด 

   (๒.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  

   (๓.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

   (๓.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๓.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

    (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (๓.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

    (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

    (๓.๒.๕)  สถานท่ีและวิธีการในการกําจัดมูลฝอยท่ีเก็บ  ขน 

   (๓.๓)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  

ดังนี้ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

    (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

    (๓.๓.๓)  สถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ี

ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๓.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาต

แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต   

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแต 

วันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน   

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

  (๒)  ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๓ 

  (๓)  ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

  (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกยไชย 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเกยไชยกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของ

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปญญา  คลายแจง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกยไชย 



บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลเกยไชย 

               เร่ือง  การกาํจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลาํดบัท่ี รายการ 

อตัรา
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อตัราค่าเกบ็ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

บ้านทีอ่ยู่อาศัย 

ประกอบกจิการ 

ตลาดสดค้าปลกีและค้าส่ง 

รับทาํการเกบ็  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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