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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลฝางคําโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 

และนายอําเภอสิรินธร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝางคําตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลฝางคําแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลฝางคําอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  หรืออาจอนุญาตให 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  และระเบียบปฏิบัติไดตาม 

ความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลฝางคําหรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลฝางคํา  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ
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บริหารสวนตําบลฝางคํา  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยองคการบริหารสวนตาํบลฝางคําจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลฝางคําจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลฝางคําจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลฝางคําประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
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    (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลฝางคําประกาศกําหนด 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  แผนการดําเนินกิจการการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

    (๒.๑.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลท่ีตองการรับกําจัด 

    (๒.๑.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกลักษณะ 

    (๒.๑.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

   (๒.๒)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (๒.๒.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการ   

การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    (๒.๒.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 
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    (๒.๒.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและโรงงานที่จะใชใน

การดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางไร   

หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๒.๓)  หลักฐานอื่นใดท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  แผนการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๓.๑.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการเก็บขน 

    (๓.๑.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกลักษณะ 

    (๓.๑.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

    (๓.๑.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

    (๓.๑.๕)  สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บขน 

   (๓.๒)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการ 

    (๓.๒.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

    (๓.๒.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณที่ใชในการเก็บขน 

    (๓.๒.๓)  สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ถามี) 

ท้ังนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางไรหรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๓.๓)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  แผนการดําเนินกิจการการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๔.๑.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

    (๔.๑.๒)  วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔.๑.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

   (๔.๒)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (๔.๒.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการ

การกําจัดมูลฝอย 

    (๔.๒.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 

    (๔.๒.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใชใน

การดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางไร 

หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔.๓)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู ไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๒)  ทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชในการกําจัดส่ิงปฏิกูลทุกครั้งหลังเสร็จส้ิน 

การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานในการกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕)  จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปและรายงาน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๓๐  วัน 

  (๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ขณะทําการ  เก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะและอุปกรณ  เก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  

๑  ครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมลูฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๓.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน  เก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ขณะทําการกําจัดมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๔.๒)  ทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการกําจัดมูลฝอยทุกครั้งหลังเสร็จส้ิน 

การกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  กรณีที่มีมูลฝอยหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๔.๕)  จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําป  และรายงาน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๓๐  วัน 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฝางคําเทานั้น 



 หนา   ๑๖๖ 
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การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง

ชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม 

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลฝางคํา 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลฝางคํารักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บุญม ี พิกุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลฝางคํา 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

******************************* 

ลําดับท่ี รายการ หนวย 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     
 (๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   

 (๑.๑.๑)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก   
และลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป       
 (๑.๑.๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  
ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร   

 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

   
  ๕๐   

 
๓๐ 

 (๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   
 (๑.๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน   
                   (๑)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร     
                   (๒)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร   
      แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ   
      ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร 
                    (๓)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร   
      แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
                    (๔)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
      คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษ     
      ของลูกบาศกเมตร 
   (๑.๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   
                    (๑)  ครั้งหนึ่ง  ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
                    (๒)  ครั้งหนึ่ง  ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
       คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษ   
       ของลูกบาศกเมตร   

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
 

เดือนละ 
 
 
 

ครั้งละ 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 (๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   
 (๑.๓.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน   
                    (๑)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม   

       หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร 
                    (๒)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม   

                 หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   
                    ๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๑๓  ลิตร  หรือเศษ 
                    ของแตละ  ๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร   

 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
 
 
 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 
 
 

 

 

 



 

-๒- 

 

ลําดับท่ี รายการ หนวย 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 

  (๑.๓.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว   

                    (๑)  คาเก็บและขนแตละครั้ง  คิดอัตราครั้งละ    

                    (๒)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือมี 

                           ปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก 

                    (๓)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน   

       ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก  ๆ  

                          ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ  ๕๐๐  ลิตร   

                          หรือเศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร   

 

ครั้งละ 

ครั้งละ 

 

หนวยละ 

 

๓,๐๐๐ 

๔๐๐ 

 

๔๐๐ 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  

 (๒.๑)  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป      

(๒.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป       

(๒.๓)  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ       

(๒.๔)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ      

ฉบับละ 

ฉบับละ 

ฉบับละ 

ฉบับละ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูง 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

******************************* 

ลําดับท่ี รายการ หนวย 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     
 (๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ   

 (๑.๑.๑)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก   
และลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป       
 (๑.๑.๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  
ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร   

 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

   
  ๗๐   

 
๔๐ 

 (๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป   
 (๑.๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน   
 (๑)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร            

(๒)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร   
        แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ   
        ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแตละ  ๒๐  ลิตร 
 (๓)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร   
       แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
 (๔)  ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
       คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษ     
       ของลูกบาศกเมตร 
   (๑.๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว   
      (๑)  ครั้งหนึ่ง  ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   

     (๒)  ครั้งหนึ่ง  ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   
       คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษ   
       ของลูกบาศกเมตร   

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
 

เดือนละ 
 
 
 

ครั้งละ 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 (๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   
 (๑.๓.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน   
    (๑)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม   

      หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร 
    (๒)  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม   
                   หรือมีปริมาณ  เกิน  ๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ
                   ๒  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ   ๑๓  ลิตร  หรือเศษของแตละ 
                   ๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร   

 
 

เดือนละ 
 

เดือนละ 
 
 
 

 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

 

 

 



 

 

-๒- 

ลําดับท่ี รายการ หนวย 
อัตราคาธรรมเนียม  

(บาท) 

  (๑.๓.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว   

 (๑)  คาเก็บและขนแตละครั้ง  คิดอัตราครั้งละ   

 (๒)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือมี

  ปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก   

 (๓)  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือเกิน  

  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ   

  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก  ๆ  ๕๐๐  ลิตร  หรือเศษของ  

  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร   

 

ครั้งละ 

ครั้งละ 

 

หนวยละ 

 

๓,๐๐๐ 

๔๐๐ 

 

๔๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       เลขท่ี.......................... 

คําขอรับใบอนุญาตการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

   เขียนท่ี............................................................... 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............................. 

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)..................................................................อายุ................ป 

สัญชาติ..........................บานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...................ถนน............................. 

แขวง/ตําบล.....................................................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต................... 

จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจประเภท 

(  )  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................................. 

(  )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี..................................................... 

(  )  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................................. 

(  )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................. 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน).................................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบ

หลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑. สําเนาทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี)   

๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

๕. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๕.๑  ............................................................................................................................ 

๕.๒  ............................................................................................................................ 

๖. อ่ืน  ๆ........................................................................................................................... 

๖.๑  ............................................................................................................................ 

๖.๒  ............................................................................................................................ 

 

 

 



 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )  เห็นควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 

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

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

  (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ..................................................................................... 

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

      

     (ลงชื่อ).................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

      ตําแหนง..................................................วันท่ี....../........./....... 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ)..................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
     (..............................................................) 
      ตําแหนง..................................................วันท่ี..../....../....... 
       



 

 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลมท่ี......................เลขท่ี...................../..................... 

 อนุญาตให.....................................................................สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี............ 

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................................ถนน..............................ตําบล/แขวง...................... 

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

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการ..........................................................ประเภท............................................. 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................................................................................................... 

ตั้งอยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................... 

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

โทรศัพท............................................โทรสาร....................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ...........ตารางเมตร 

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด.......................แรงมา  จํานวนคนงาน.............................................................คน 

ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................บาท (.............................................................................) 

ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี...............เลขท่ี...........ลงวันท่ี.................เดือน............................พ.ศ............................ 

 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฝางคํา  เรื่อง  การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

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

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

  ๓)........................................................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึง  วันท่ี..........................เดือน.........................พ.ศ................................... 

   ออกให  ณ  วันท่ี  ........................เดือน........................พ.ศ.................................. 

 

 

 

      (ลงชื่อ)................................................................... 

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

         เจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หมายเหตุ 

คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบการ 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๓. หากไมขอตอใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒          

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 เขียนท่ี............................................................... 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............................. 

 

ขาพเจา................................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ..........................บานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...................ถนน............................. 

แขวง/ตําบล.....................................................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต................... 

จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

 ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท...........................................ตามใบอนุญาต 

เลมท่ี........................เลขท่ี.................../...................ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน...................พ.ศ........... 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)............................................................................................................................... 

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑  .......................................................................................................................................... 

๓.๒............................................................................................................................................ 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลฝางคําประกาศกําหนด  คือ.......... 

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

      (ลงชื่อ)......................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ   

(  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต   (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ......................     (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
........................................................................... 
 
(ลงชื่อ).........................เจาพนักงานสาธารณสุข (ลงชื่อ)...............................เจาพนักงานทองถ่ิน 
  (.......................................)                                 (...............................................) 
วันท่ี................/....................../....................          วันท่ี................../.............................../............. 



 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เขียนท่ี............................................................... 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............................. 

 

ขาพเจา................................................................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ..........................บานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...................ถนน............................. 

แขวง/ตําบล.....................................................เขต/อําเภอ....................................เทศบาล/อบต................... 

จังหวัด..............................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท............................................................. 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)............................................................................................................................... 

เนื่องจาก  (  )  สูญหาย  (  )  ถูกทําลาย  (  )  ชํารุดอ่ืน ๆ................................................................ 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑  .......................................................................................................................................... 

       ๓.๒............................................................................................................................................ 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

       (ลงชื่อ)........................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
   
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ).....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
   (................................................) 
   วันท่ี...................../........................./..................... 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


