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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสะอาด 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลสะอาด  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสะอาดโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลสะอาดและนายอําเภอโพธิ์ชัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลสะอาด  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะอาดนับแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาด 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะอาดใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสะอาด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลสะอาดอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลสะอาดอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนนิกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย

หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสะอาดมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลสะอาดมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลสะอาดตามอัตรา 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนตําบลสะอาดจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  

ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะอาด 

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลสะอาดจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด   

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะอาดจะตองย่ืนคําขอรับ 

ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสะอาดประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

    (ก) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

     (๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

      (๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 
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      (๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

      (๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสะอาดประกาศกําหนด 

     (๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

    (ข) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๑)  ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

     (๒)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (ค) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๑)  รถที่ใชขนถายขยะมูลฝอยจะตองมีตัวถังปดผนัง  ตองทําดวยวัสดุทนทาน

ทําความสะอาดไดงาย  ไมรั่วซึม  หรือใชผาใบคลุมปดมิดชิด  และตองติดตั้งภาชนะรองรับน้ําชะมูลฝอย 

ใตทองรถในระหวางการขนสง 

     (๒)  ผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะตองมีความรูเกี่ยวกับมูลฝอย  

โดยผานการอบรมการปองกันและอันตรายจากขยะ 

     (๓)  ตองขนอยางสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยคํานึงถึงปริมาณ 

ของมูลฝอยและสถานที่จัดเก็บ  เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน 

     (๔)  ผูขับขี่ยานพาหนะมูลฝอย  และผูปฏิบัติประจํายานพาหนะขนมูลฝอย 

ตองระมัดระวังมิใหมูลฝอยและภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยตกหลนในระหวางขนสง 

     (๕)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

     (๖)  ตองมีเสนทางเคล่ือนยายที่แนนอน  เพ่ือปองกันเหตุรําคาญและการรบกวนชุมชน  

หรือพ้ืนที่รถวิ่งผาน 
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    (ง) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๑) ตองเปนระบบกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

     (๒) ตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และประชาชนขางเคียง 

     (๓) ตองควบคุมเศษขยะมูลฝอย  กล่ิน  แมลงและพาหะนําโรค  เพ่ือปองกัน

ปญหารบกวนดานสุขภาพอนามัยและสภาพท่ีไมนาดู 

     (๔) ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย  แผนฉุกเฉินเพ่ือแกไขปญหา   

กรณีเครื่องจักรอุปกรณเกิดขัดของ  หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวางปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   
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ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

    (ก) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (ข) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๑)  หามถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

     (๒)  ตองมีการควบคุม  กล่ิน  แมลงและพาหะนาํโรค  เพ่ือปองกันปญหารบกวน

ดานสุขอนามัยและสภาพที่ไมนาดู 

     (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (ค) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๑)  ขณะทําการเก็บขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยางและรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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     (๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก

ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขน  มูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

     (๓)  การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอย  มิใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง  

ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน  กรณีที่มีมูลฝอยหกเรี่ยราด   

ใหจัดเก็บใหเรียบรอย  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (ง) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๑)  หามถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในหรือทางสาธารณะ 

     (๒)  ตองมีการควบคุม  กล่ิน  แมลงและพาหะนาํโรค  เพ่ือปองกันปญหารบกวน

ดานสุขอนามัยและสภาพที่ไมนาดู 

     (๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนญุาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ 

ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   
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ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลสะอาด 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

      (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลสะอาดหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลสะอาด  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประดิษฐ  นาเมืองรักษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสะอาด   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสะอาด 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน 

 อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
     ๑.  คาเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 เศษของลูกบาศกเมตรและลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร 
 ตอ ๆ ไปเศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
     (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตราใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

     ๒.  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน สําหรับอาคาร เคหสถาน 
ซ่ึงบริเวณบานติดกับถนน 

- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร            เดือนละ 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 

- ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
- ถาตองการเก็บมูลฝอยเกินกวาประมาณประจําวันซ่ึงตกลงกับเจาหนาท่ี

คาขนสวนเกินทุก ๆ ๑๐ ลิตรและเศษของ ๑๐ ลิตร ๆ ละ 

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                           ครั้งละ 
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร

และเศษของลูกบาศกเมตรละ 
(๓) คาเก็บขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรมและสถานท่ี
ซ่ึงมีมูลฝอยมาก  

- วันหนึ่งไมเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

- ถาตองการเก็บขนมูลฝอยเกินกวาปริมาณประจําวันท่ีตกลงไวกับ
เจาหนาท่ีคาขนสงสวนท่ีเกินทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตรและเศษของ

ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามขอ ๑๐ โดยทําเปนธุรกิจและไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๑. รับอนุญาตดําเนินการตามขอ ๑๐ โดยทําเปนธุรกิจและไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๒. รับการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 
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