
หนา   ๒๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลบานยาง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยเพ่ือใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

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  องคการบริหารสวนตําบลบานยาง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานยางและนายอําเภอเกษตรสมบูรณ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติหรือขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานยางในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้

แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล

บานยาง  ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และใหหมายความถึงส่ิงท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย

ชั่วคราวดวย 

“ผูไดรับมอบหมาย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  

ใหทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

“ผูไดรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  

ใหทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานยางรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานยางอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินรั่วซึมสูภายนอก 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารและสถานที่ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใน

อาคารหรือสถานที่ของตนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 
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ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองไมรั่วซึมและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวได  ตลอดจน

ตองถูกสุขลักษณะตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารและสถานท่ีตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ี 

ของตนไมใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ เมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานยางไดดําเนินการเองหรือไดมอบหมายหรือ 

ไดออกใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยบุคคลผูเปนเจาของอาคาร

ในเขตที่มีการดําเนินการดังกลาวมีหนาท่ีตองเสียคาบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใน

อัตราที่องคการบริหารสวนตําบลบานยางกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ซึ่งไมเกินอัตราที่กําหนดไว 

ในกฎกระทรวง 

การกําหนดเขตพ้ืนที่ท่ีมีการดําเนินการและอัตราคาธรรมเนียมตามความในวรรคแรกใหทําเปน

ประกาศดวย 

ขอ ๑๒ คาบริการในการดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหชําระ  ดังนี้ 

(๑) กรณีองคการบริหารสวนตําบลบานยางเปนผูดําเนินการเอง  หรือมอบหมายใหผูใดเปน

ผูดําเนินการแทน  ใหชําระใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

(๒) กรณีองคการบริหารสวนตําบลบานยางออกใบอนุญาตใหผูอื่นเปนผูดําเนินการ  ใหชําระ

ใหแกผูไดรับใบอนุญาต 

หมวด  ๒ 

กิจการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ขอ ๑๓ หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยางโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

บทบัญญัติในวรรคแรกมิใหใชบังคับเมื่อองคการบริหารสวนตําบลบานยางเปนผูดําเนินการดวย

ตนเอง  หรือมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตจะคิดคาบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได

ไมเกินอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลบานยางกําหนด 
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ขอ ๑๕ ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิ่น  และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัด  

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  ขอบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สวนที ่ ๑ 

การเกบ็  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๑๖ ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้ 

(๑) ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขน  และ

กําจัดส่ิงปฏิกูล  ตลอดจนวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูล 

(๒) รถที่ใชในการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (๒.๑)  สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลนั้นตองปกปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  สามารถปองกันกล่ิน

และสัตวพาหะนําโรคได 

 (๒.๒)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลควรอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 

 (๒.๓)  มีขอความดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนติดที่ตัวรถ  ดังนี้ 

กรณีผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

รถเกบ็ขนส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตร  บรรจุ........................................ลูกบาศกเมตร 

(ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท) 

ผูไดรบัมอบหมายจากองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 
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กรณีผูซึ่งไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

รถเกบ็ขนส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตร  บรรจุ......................................ลูกบาศกเมตร 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

ใบอนุญาตเลขที่................/............................ 

(ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท) 

(๓) ตองมีการทําความสะอาดรถท่ีใชเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  และน้ําเสีย 

ที่เกิดจากการทําความสะอาดตองไดรับการบําบัด  หรือจัดการดวยประการอื่นกอนปลอยทิ้ง  โดยประการที่ 

ไมกอใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอมและเกิดความเดือดรอนกับผูอื่น 

(๔) พนักงานผูทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทายาง

หรืออุปกรณอื่นท่ีสามารถปองกันการสัมผัสกับส่ิงปฏิกูลไดโดยถูกตองตามหลักสุขลักษณะทุกครั้งท่ีทําการเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

(๕) ในการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองมีการดําเนินการท่ีถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม  

และแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

สวนที ่ ๒ 

การเกบ็  ขน  กําจัดมูลฝอย 

ขอ ๑๗ ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอย  ดังนี้ 

(๑) ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขน   

และกําจัดขยะมูลฝอยตลอดจนวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  ขนและ

กําจัดมูลฝอย 

(๒) รถขนถายมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๒.๑) สวนของรถที่ใชสําหรับใสมูลฝอยนั้นตองมีโครงสรางที่สามารถปองกันการปลิว  

การตกหลน  และการรั่วซึมของมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยาย  อีกท้ังปองกันกล่ินและ 

สัตวพาหะนําโรคได 
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  (๒.๒) มีขอความดวยตัวหนังสือขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนติดที่ตัวรถ  ดังนี้ 

กรณีผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

(ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท) 

ผูไดรบัมอบหมายจากองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 

กรณีผูซึ่งไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

ใบอนุญาตเลขที่........../................. 

(ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท) 

(๓) พนักงานผูทําการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอยตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทายางหรืออุปกรณอื่นท่ีสามารถปองกันการสัมผัสกับมูลฝอยไดโดยถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 

ทุกครั้งที่ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย 

(๔) ตองมีการทําความสะอาดรถท่ีใชขนถายมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสีย 

ที่เกิดจากการทําความสะอาดตองไดรับการบําบัดหรือจัดการดวยประการอื่นกอนปลอยท้ิงโดยประการที่

ไมกอใหเกิดความเดือดรอนกับผูอื่น 

(๕) ในการกําจัดมลูฝอยตองมีการดําเนนิการที่ถูกหลักสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอม  

และแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

(๖) ใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอย  ท่ีอยูในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานยาง  โดยถือเปนหนาที่ของผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาต  โดยไมคิดคาบริการ

เพ่ิมขึ้นสําหรับในสวนนี้ 
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ความในวรรคแรกใหใชบังคับถึงการดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอย  อันเกิดจาก 

การจัดงานมหรสพหรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  ของหนวยงานของรัฐซึ่งจัดใหมีขึ้นภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานยางดวย   

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๙ ใบอนุญาตใหดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอและชําระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตแลวใหดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมตอใบอนุญาตและแจงใหทราบแลว 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานประกอบ

กิจการของตน 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  หรือชํารุด  ใหผูไดรับใบอนญุาตย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต

ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือชํารุดนั้น 

ขอ ๒๒ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  คําขอตอใบอนุญาต  หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้ผู ย่ืนจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

พรอมดวยหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(๒) สําเนาทะเบียนบาน   

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผูดําเนินกิจการเปนนิติบุคคล) 

(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

กรณีย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ใหแนบหลักฐานการแจงความกรณีสูญหาย  หรือใบอนุญาต

เดิมกรณีชํารุด  พรอมกับหลักฐานตามความในวรรคแรกดวย 
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ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนญุาตไมปฏิบัตหิรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือเงื่อนไข  ขอกําหนดที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการท่ีไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตของผูนั้นไวไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือเงื่อนไข  ขอกําหนดที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานยางในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนขอ  ๖  หรือขอ  ๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝาฝนขอ  ๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้นอกจากขอ  ๖  ขอ  ๗  หรือขอ  ๘  มีความผิด

และตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อดิษฐ  พลธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานยาง 

 



บัญชอีัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

คาธรรมเนียม 

บาท/ป 

๑. 

๑.๑ 

 

 

 

๑.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

อัตราคาธรรมเนียมขนสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย 

- คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตรแรก 

และลูกบาศกเมตร ตอ ๆ ไป                                     ลูกบาศกเมตรละ 

- เศษไมเกนิครึ่งลูกบาศกเมตร 

   เศษเกนิครึ่งลูกบาศกเมตรใหคดิเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

ก. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืน ที่มปีรมิาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  

๕๐๐ ลติร 

    - วันหนึ่งไมเกนิ  ๒๐ ลิตร                                              เดอืนละ  

    - วันหนึ่งเกนิ  ๒๐ ลติร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐ ลิตร       

        หรอืเศษของแตละ  ๒๐ ลติร                                       เดอืนละ 

ข. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืน ที่มปีรมิาณมูลฝอยวันหนึ่งเกนิ  

๕๐๐ ลติรขึ้นไป 

    - วันหนึ่งไมเกนิ  ๑ ลูกบาศกเมตร                                   เดอืนละ 

    - วันหนึ่งเกนิ  ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรอืเศษของลูกบาศกเมตร                                                   เดอืนละ 

ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครัง้คราวครัง้หนึ่ง ๆ  

   -  ไมเกนิ  ๑ ลูกบาศกเมตร                                            ครัง้ละ 

   -  เกนิ ๑ ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร  หรอืเศษของ

ลูกบาศกเมตร                                                 ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ก. รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย โดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิาร                                 ฉบับละ 

ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย โดยทําเปนธุรกจิหรอืโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิาร                               ฉบับละ 

 

 

๗๐ 

๓๐ 

 

 

 

๒๐ 

 

๒๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 



เลขท่ีรับ……………..…                    แบบ สม.๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 

ประกอบกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

        เขยีนที่ ………………………………………………… 

       วันที่……….เดอืน…………..……………พ.ศ……. 

เรยีน เจาพนักงานทองถิ่น 

 ขาพเจา…………………………………………………อาย…ุ………ป สัญชาต.ิ..………โดย......................................

ผูมอีํานาจลงนามแทนนติบิุคคลปรากฏตาม...........................................................อยูบานเลขที่ ……..………

หมูที.่..………..ตรอก/ซอย...................................ถนน............................แขวง/ตําบล…………..……………..……….

เขต/อําเภอ………….……..………..…จังหวัด..………………..…………โทรศัพท ……………………………………ผูขออนุญาต 

ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพื่อขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต ประกอบกิจรับทํา 

การเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกจิ  ประเภท 

  เก็บขนสิ่งปฏกิูลโดยมแีหลงจํากัดที…่………………………………………………………………………………. 

 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏกิูล  โดยมรีะบบกําจัดอยูที่…………………………………………………………. 

 เก็บขนมูลฝอย  โดยมแีหลงกําจัดที่………………………………………………………………………………… 

 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมรีะบบกําจัดอยูที่…………………………………………….……………… 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คอื 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบยีนบานของสถานที่ประกอบการ   

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

 ๔................................................................................................ 

 ๕................................................................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจรงิทุกประการ 
 

              (ลงช่ือ)………………………………..…………………………… 
              (………………….……….………………………………) 

             ผูขออนุญาต 

   
 
 



แบบ สม.๒ 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย 

เลมท่ี..........เลขท่ี..................... 
 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นติบิุคคล ช่ือ.......................................................อายุ...........ป 

สัญชาต.ิ...........เลขประจําตัวประชาชนเลขที.่.............................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่...........

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

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท............................โทรสาร...................... 

  ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

ประเภท....................................ลําดับที่..........คาธรรมเนยีม..................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...........

เลขที.่.............ลงวันที.่...........เดอืน...........................พ.ศ...............ตั้งอยู ณ เลขที่..................หมูที่...............

ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................ตําบล..................................อําเภอ...........................

จังหวัด..................................โทรศัพท...............................โทรสาร............................................ 

  ขอ ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏบิัตติามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

   ๒.๑ .................................................................................................................... 

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

   ๒.๒..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถงึวันที.่.............เดอืน.......................พ.ศ......... 

ออกให ณ วันที่............เดอืน.....................พ.ศ.......... 

 

(ลงช่ือ)………………..………………….………………. 

             (……………………………………………………) 

              เจาพนักงานทองถิ่น 

 

 



-๒- 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 
 

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

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

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

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

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

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

 

    (ลงช่ือ)........................................ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

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

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

       นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 



เลขท่ีรับ…………………                                        แบบ สม.๓ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ดําเนินกจิการรับทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลมูลและฝอย 

เขยีนที่……………………….……………………….. 

วันที่……..…….เดอืน……….…….…………….พ.ศ……….……… 

เรยีน   เจาพนักงานทองถิ่น 

ขาพเจา………..………………….………..…..อาย…ุ…………ป สัญชาติ…..……….โดย.........................................

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม............................................................อยูบานเลขที่…….……...

หมูที่.............ตรอก/ซอย…………………..……ถนน…………..…………..……..แขวง/ตําบล……..……………………..…………

เขต/อําเภอ……………..…….จังหวัด…………………………………โทรศัพท…………………….………… 

ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตดําเนินกิจการ รับทําการเก็บ ขน 

หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท.............................................................................

ตัง้อยูบานเลขที่….……….…...หมูที่...................ตรอก/ซอย…….…..……….………..…ถนน……………….……………..…….…

แขวง/ตําบล………………….….….………เขต/อําเภอ…………………………..……..….....จังหวัด………….………………………………

โทรศัพท…………………………….…….….โทรสาร............................................ 

เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดมิ เลมที่……..…เลขที่…….…..ลงวันที…่….…เดอืน………………..….……พ.ศ.……… 

เกดิการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ…………………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่ไดวางไวทุกประการ พรอมนี้ไดแนบ

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามทีข่อบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลบานยางกําหนดมาดวย 

    

      ลงช่ือ…………………………………………………… 

             (…………….……………………………………) 

        ผูขออนุญาต 

 



-๒- 

การดําเนินการของเจาหนาท่ี 

 (     )  เอกสารการขออนุญาตครบถวน 

 (     )  เอกสารไมครบ และไดดําเนนิการแลว ดังนี้ 
 

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

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

 

     (ลงช่ือ).................................................เจาหนาที่ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

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

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

ความเห็นของปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

 (     )  เห็นสมควรอนุญาต และกําหนดเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

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

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

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

 

    (ลงช่ือ)........................................ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลบานยาง 

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

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

 (     )  อนุญาตใหประกอบกจิการได 

 (     )  ไมอนุญาตใหประกอบกจิการ 

 

     (ลงช่ือ).............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

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

           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 



  แบบ สม.๔ 

คําขอท่ัวไป 

                    เขยีนที่.........................................................                  

 วันที่...........เดอืน............................พ.ศ.......... 

เรยีน   เจาพนักงานทองถิ่น 
 

ขาพเจา............................................... อายุ......…...ป สัญชาติ..........…โดย...................................

ผูมอีํานาจลงนามแทนนติบิุคคลปรากฏตาม............................................................. อยูบานเลขที่.............

หมูที่…..………ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................….แขวง/ตําบล……………………………….…

เขต/อําเภอ…….……………..….……..จังหวัด……………………............... โทรศัพท................................ 

จึงมคีวามประสงค  (   ) ขอโอนการดําเนนิกจิการ  ตัง้แตวันที่............................................. 

 (   ) ขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ รับทําการเก็บ  ขน 

หรอืกําจัดสิ่งปฏกิูลมูลฝอย  ตัง้แตวันที่........................................................ 

 (  ) ขอบอกเลกิประกอบกจิการ  ตัง้แตวันที่.......................................... 

 (  ) อื่น ๆ ระบุ...................................................................................... 

ประเภท……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

ของสถานประกอบกจิการ……………………………………………………....………………………………………………..……….……… 

ตั้งอยูบานเลขที่….…….….…หมูที่................ตรอก/ซอย…….……….….………….………ถนน…………………………...………

ตําบล/แขวง…………………………….………อําเภอ/เขต………………………….............จังหวัด…………………….…..…….…….

โทรศัพท………………………..………….โทรสาร..................................................... 

เนื่องจาก.............................................................................................................................. 

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

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

พรอมนี้ไดแนบเอกสาร คอื.................................................................................................... 

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจรงิทุกประการ  

 

      (ลงช่ือ)……………………………….……………… 

              (…………….…………………….…..…….) 

         ผูขออนุญาต 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


