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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

และนายอําเภอเมืองสุรินทร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ   

ขอ  ๖  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลแกใหญอาจมอบใหบุคคลใด

ดํา เนินการตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ  ๗  เพ่ือประโยชนในการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ใหองคการบริหาร

สวนตําบลแกใหญประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนท่ี 

ที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใด

ดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญได 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  

มอบใหบุคคลอื่นดํา เนินการแทนจะตองเ สียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลแกใหญตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   
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    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

    (๓)  สําเนาคูมือพาหนะ  (รถดูดสวม) 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  ก.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการเก็บขนส่ิงปฏิกูลตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล   

(รถดูดสวม)  มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

     (๒)  สวนของรถที่ใชขนถายสิ่งปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝา  ปด-เปดอยูดานบน 

     (๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

     (๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

       (๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค 

     (๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได

ชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญประกาศกําหนด 

     (๗)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

     (๘)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  ข.  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๑)  ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูล  ที่เก็บ  ขน  ไดไปท่ีท่ีสําหรับ

กําจัด  และตองมีสถานที่สําหรับกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเองและมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอน

รําคาญของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงสถานท่ีท่ีนําไปกําจัด  เวนแตสถานท่ีนั้นเปนของ
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ตนเองตองแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญกําหนดให  

แลวแตกรณี 

     (๒)  ตองมีพนักงานคนงานที่ปฏิบัติงานมีความรูดานสาธารณสุขตามสมควร 

หรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  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 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ   

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ิน

อายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลแกใหญ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตนิีต้องระวางโทษ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประกาศติ  จันทนหอม 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลแกใหญ  ปฏิบตัิหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแกใหญ 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  2559 
*************************** 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

  (บาท/ป) 
1 คาธรรมเนียมใบอนุญาต         ฉบับละ 1,500 
๒ คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลลูกบาศกเมตรละ  ครั้งละ 250 
๓ ไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร        ครั้งละ 150 
๔ ในกรณีเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  1  ลูกบาศกเมตร  

 
  



 
 

   

       เขียนท่ี…………………………………….………….. 

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

  

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

อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.....................ถนน............................................... 

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

............................................จงัหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท............................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท............................................................ 

        โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 

  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.......................................................................... 

        ..........................มีคนงาน.....................คน  เครื่องจักรขนาด....................................แรงมา 

  (  )  กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย...............................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท.................................. 

       ณ  บริเวณ...............................โดยวิธีการ............................................................................ 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

         เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................................. 

         เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...................................................... 

         เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี.............................................................................. 

         เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................. 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน 

และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

   ๓.๑)...................................................................................................................................... 

   ๓.๒)...................................................................................................................................... 

  ๔)................................................................................................................................................ 

  ๕)................................................................................................................................................ 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

    ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

ความเห็นของผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้............................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 
      (ลงชื่อ)........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
             (.........................................) 
     ตําแหนง..................................................วันท่ี......../......./........ 
 
 
 


