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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลศิลาลอยโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยและนายอําเภอสามรอยยอด  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว  ซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตาํบลศิลาลอยมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยและระเบียบปฏิบัติไดตาม 

ความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยหรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลศิลาลอยมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลศิลาลอยตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
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ขอ  ๘  หามมิใหผูใดทําการเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยจัดไวให 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับอนุญาต 

(๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

(๓)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมี

อํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

(๔)  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

(๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

(๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

(๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนสงส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินและแมลงพาหะ 

นําโรคไดมีฝาปดเปดอยูดานบน 

(๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

(๑.๔)  ทอ  หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

(๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค 
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(๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะขนถาย 

ส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได

ชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยประกาศกําหนด 

(๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

(๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูลไปจํากัด   

ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๔)  กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเองตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  โดยท่ีแหลงกําจัดนั้นจะตอง

ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตอง

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ  ๑๔  ผูไดรับใบอนุญาตดาํเนนิกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

(๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวใหทําการ 

ดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูด 

ส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

(๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน

ขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่ เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

(๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคแลวทําการลาง 

ดวยน้ําสะอาด   

(๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลศิลาลอย 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัติหรือเงื่อนไข

ที่ระบุไวในใบอนุญาตนี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีทีไ่มพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเสริฐ  จันทรเทศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศิลาลอย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

    ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก  

          และลูกบาศกเมตรตอไป                              ลกูบาศกเมตรละ 

    ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

          (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

    ๑.๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน  

       - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐ ลิตร                            เดือนละ                                       

       - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตรแตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

          คาเก็บและขนทุกๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ 

        -ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   

                                                                              เดือนละ 

       - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ    

          ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                    เดือนละ                                             

    ๑.๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

       - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

       - ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

        หรือเศษของลูกบาศกเมตร                       ลูกบาศกเมตรละ 

  

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ      

เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๒.๑ รับทําการเก็บ และขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป             ฉบับละ 

๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                      ฉบับละ 

๒.๓ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ                             ฉบับละ 

๒.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                     ฉบับละ 
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๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท..........................................โทรสาร........................................... 

ดวย................................................................................................................................................ 

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

มีความประสงค.............................................................................................................................. 

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



 

 

 

 

ใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

           เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เลขท่ี................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให .................................................................................................... 

สํานักงานเลขท่ี...............................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................

ตําบล/แขวง..................................จังหวัด..........................................โทรศัพท...................................................

โทรสาร................................................ 

๑. ดําเนินกิจการ........................................................................................................................... 

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

๒. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลศิลาลอย 

๓. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลศิลาลอย 

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

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

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

๓.๓............................................................................................................................................

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

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

 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี .....................เดือน................................พ.ศ.......................... 

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

 

 

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

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

    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท..............................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงคขอตอใบอนุญาต............................................................................................................ 

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

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

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ……………………………………………………………………………..….) ท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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



 

แบบคําขออนุญาต 

การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท................................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงค...................................................................................................................................... 

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

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

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

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 

 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ………………………………………………………………………..………….) ท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 

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

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

ขอรับรองวา  ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


