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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางคํา  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวน  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลยางคําโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางคําและนายอําเภอโพนทราย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางคํา  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางคําตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดออกไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึง่ไดรับแตงตัง้จากเจาพนกังานทองถิ่นใหปฏิบัตกิารตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัต ิ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางคําเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลยางคําอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลและมลูฝอย 

ขอ ๗ หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ง ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในที่   

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  นอกจากในที่

ที่องคการบริหารสวนตําบลยางคําจัดไวให  หรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลยางคําจัดไวให 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๙  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ หามผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้งหรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและหรอืมูลฝอยนอกที่รองรบั

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทํา

ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓  หามผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถ  หรือเรือ  เก็บขนมูลฝอย

หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนาที่ 

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ หามผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอยไปในท่ี 

หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือที่มิดชิดไมใหมีสงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก

และตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ําซึ่งไดจัดหองสุขา 

ที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๕ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๖ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑)  เจาพนักงานทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล

และหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  โดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตทองถิ่นอื่น

เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาต  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้นจึงจะอนุญาต

ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 
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  (๒) กรณีที่ผูใดไดรับการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตทองถิ่นตนทาง 

แลวนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการได 

ตามอัตราท่ีทองถิ่นตนทางและปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

และหรือมูลฝอยผานทองถิ่นอื่น  นอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาต 

ทําการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทางและขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่น

ปลายทางรวมทั้งหลักฐานการขออนุญาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  (๓) กรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยโดยคิดคาบริการ

ในเขตทองถิ่นหนึ่งแลวนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธกีารอื่นใดในที่ซึง่อยูในอีกเขตทองถิ่นหนึง่บุคคล

ผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองท่ีดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ ๑๘ หามผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยหรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝงหรือถม 

ในท่ีดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๓ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย 

ขอ ๑๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  (ส.ม. ๑)  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลยางคํากําหนด 

ขอ ๒๑ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

ที่องคการบริหารสวนตําบลยางคํากําหนดและหรืออาจมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  (๑) คุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอย 

   (๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 
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   (๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนมูลฝอยตองมีการปกปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ไมทําใหมูลฝอย

ตกหลนหรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

   (๑.๓) พนสีหรือขอความใด ๆ  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เลขรหัสใบอนุญาต  

ชื่อบริษัทหนวยงานที่อนุญาต  ฯลฯ 

  (๒) หลักเกณฑ  วิธีการเก็บขน  เชน 

   (๒.๑) การแตงกายของผูปฏิบัติงาน  เชน  การแตงกายใสกางเกงขายาว   

สวมเส้ือมีแขนและสวมเส้ือสะทอนแสง  ผูกผาปดปาก/จมูก  สวมถุงมือ  ฯลฯ 

   (๒.๒) เก็บขนมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีขยะมูลฝอยเหลือตกคาง  ขณะขนยาย

ตองไมทําใหขยะมูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน 

  (๓) หลักเกณฑในการกําจัด 

   (๓.๑) มีระบบกําจัดหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบเตาเผา  ระบบฝงกลบ 

หรือระบบหมักเปนปุย 

   (๓.๒)  เอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการกําจัดมูลฝอยจากหนวยงาน

ราชการหรือสถาบันการศึกษาหรือหองปฏิบัติการจากหนวยงานเอกชนที่ไดรับรองมาตรฐาน 

   (๓.๓) เอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   (๓.๔) ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   (๓.๕) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใดและมีใบอนุญาตในการกําจัด 

ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวแลวและเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  (ส.ม. ๒)  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๒๔ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสํานาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันเริ่มการใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูง

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๖ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๔ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  (ส.ม. ๓)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระ

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระ

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๘ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลยางคํา 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (ส.ม. ๔)  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๐ หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืน

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวัน 

นับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
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  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหตามแบบ  (ส.ม. ๒)  ท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้  

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ัง

ลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ  (ส.ม. ๑) 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ  (ส.ม. ๒) 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบ  (ส.ม. ๓) 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชตามแบบ  (ส.ม. ๔) 

ขอ ๓๔ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่ง 

ไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๓๖ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว  หากมีกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุพจน  สิงหลสาย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางคาํ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 
เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 
ครั้งหนึ่ง ๆ 
๑.๑ เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอไป 
ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๒ เศษไมเกินลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด 
เทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  
๕๐๐ ลิตร 
         (๑) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลติร                                          เดือนละ 
         (๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลติร แตไมเกิน ๒๐ ลิตร                  เดือนละ 
         (๓) วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร      เดือนละ 
         (๔) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                เดือนละ 
๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
        (๑) ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                        เดือนละ 
        (๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                 เดือนละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๓.๑ คาออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอป ฉบับละ 
๓.๑ คาออกใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอป ฉบับละ 
๓.๒ คาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหาย) 
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ส.ม. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
เขียนท่ี................................................................. 
วันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. .................. 

  ขาพเจา......................................................อายุ.....................ป สัญชาต.ิ.................................. 
อยูบานเลขท่ี .................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................................... 
แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......................................... 
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 ( ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................................................. 
โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ............................ตารางเมตร 
 ( ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.........................................................................................
มีคนงาน..............คน ใชเครื่องจักรขนาด......................แรงมา 
 ( ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย.................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
 ( ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท............................................... 
ณ บริเวณ........................................โดยวิธีการ................................................................................................... 
 ( ) กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภทเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................ 
  □ เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี....................................... 
  เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................... 
  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................... 
  ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)...........................................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบ
หลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัว......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
   ๓.๑............................................................................................................... 
   ๓.๒............................................................................................................... 
  ๔. .............................................................................................................................. 
  ๕. .............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาตและกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

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

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



ส.ม. ๒ 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................. 

เลมท่ี...............เลขท่ี................/.............. 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................................................... 
สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี.........ตําบล..........................อําเภอ................................................... 
จังหวัด..............................โทรศัพท.......................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................................................... 
ตั้งอยูบานเลขท่ี .............หมูท่ี ...........ตําบล .......................อําเภอ ...............................จังหวัด...........................
โทรศัพท...........................เสียคาธรรมเนียมปละ........................บาท (..............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................เลขท่ี..................ลงวันท่ี................................................. 
 (๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจจะพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๔.๑).............................................................................. 
  (๔.๒).............................................................................. 
  (๔.๓).............................................................................. 
  (๔.๔).............................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..........................พ.ศ...................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ...................... 
 

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

ตําแหนง..................................................... 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

รายการตออายุในอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีส้ินอายุ

ใบอนุญาต 
เลมท่ี/เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 



 
ส.ม.๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
เขียนท่ี.......................................................... 

วันท่ี.........เดือน……...................พ.ศ.................... 
 ขาพเจา .....................................................................อายุ.........ป สัญชาติ.............................................. 
อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................................ 
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................................. 
จังหวัด..........................................หมายเลขโทรศัพท................................. 
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท........................................................................................ 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี ...............เลขท่ี.........../................ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ................
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................................................................................................... 
พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
  ๓.๑).......................................................................................................................................... 
  ๓.๒).......................................................................................................................................... 
 ๔)............................................................................................................................................................ 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  ( ) เห็นสมควรอนุญาต 
  ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ.................................................................................................... 

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

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

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
  ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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



 
ส.ม. ๔ 

เลขท่ีรับ............/............ เลขท่ี.................... 
คําขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย 
เขียนท่ี................................................. 

วันท่ี..............เดือน....................พ.ศ................ 
  ขาพเจา ..................................................................อายุ...................ป สัญชาติ.........................
หมูท่ี ............ตรอก/ซอย ........................ถนน ................................แขวง/ตําบล..................................................
เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินโดยใชชื่อสถานประกอบการวา..................................ขอท่ี............................. 
ตั้งอยูบานเลขท่ี................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.............................ถนน............................................................ 
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ...................................จังหวัด...................โทรศัพท.............................. 
ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลยางคํา 
  ดวยขาพเจามีความประสงค...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................ 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


