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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับ  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได 

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบานคาย  โดยไดรับความเห็นชอบ 

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  และนายอําเภอเมืองชัยภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานคายแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน   

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานคาย   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานคายอาจรวมกับหนวยงานของ 

ราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานคายอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิน่ประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานคายมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานคายและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการ  เก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานคายหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบานคายมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 
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สวนตําบลบานคายตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานคายจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  การจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้   

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่  หรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลบานคายจัดไวให  หรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่องคการบริหารสวนตําบลบานคายจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย  จะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการเก็บ  ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานคาย   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

   (๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  ปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 
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  (๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วซึม 

  (๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆา 

เชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานคายประกาศกําหนด 

  (๑.๗) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ 

ผูปฏิบัติงาน   

  (๑.๘) กรณีที่ ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๑.๙) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตองมี 

รายละเอียดแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

  (๒.๒) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒.๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม 

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 

  (๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

  (๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย 

  (๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใชในการ 

ดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใด 

ที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

  (๓.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



 หนา   ๓๐๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองมีรายละเอียด 

แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๔.๑) ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

  (๔.๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๔.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บขน   

  (๔.๔) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

  (๔.๕) สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

  (๕) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน 

ดังนี้ 

  (๕.๑) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

  (๕.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

  (๕.๓) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

  ทั้งนี้ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาวส่ิงใด 

ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน 

ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

  (๖) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน   

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๓๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไวตามขอ  ๑๒ 

  (๒) ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ   

ขอบังคับและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตหมดอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๓๐๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวกอนจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ 

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานคาย 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตสองครั้งและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ 

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ 

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๓๐๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานคาย  หรือเขตพ้ืนที่ 

การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจหนาท่ีของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานคาย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานคาย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ทวีศักดิ์  พรไพศาล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานคาย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานคาย 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ลําดับ รายการ บาท 

๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    

 ๑.๑  คาเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่ง  ๆ    

 

๒๕๐ 
  ก.  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

และลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป                                              ลูกบาศกเมตรละ 

  ข.  เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร ๑๕๐ 

  ค.  เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร ๒๕๐ 

 ๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  

  ก.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 (๑) วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลติร  เดือนละ ๑๕ 

 (๒) วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร     เดือนละ ๒๐ 

 (๓) วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร     เดือนละ ๓๐ 

 (๔) วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร     เดือนละ ๔๐ 

 (๕) วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร    เดือนละ ๑๐๐ 

 (๖) วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ ๑๕๐ 

 (๗) วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ ๒๕๐ 

 (๘) วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ ๓๕๐ 

 (๙) วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ ๕๐๐ 

  ข.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจํารายเดือน  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป  

๒,๐๐๐ (๑) วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                                เดือนละ 

 (๒) วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร          เดือนละ 

 

๒,๕๐๐ 

   ค.  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว  

(๑) คร้ังหนึ่ง ๆ  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร            คร้ังละ ๑๐๐ 

 (๒) คร้ังหนึ่ง ๆ  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

                คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

                หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                             ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๑๕๐ 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 

 ๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                                      ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

๒.๒  รับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                                               ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

หมายเหตุ  อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงวาดวยอัตราคาธรรมเนียม   

การใหบริการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย  และอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

                                                                               เขียนท่ี  ……………..…………………….………….. 

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

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

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 

  (  )  กิจการตลาด  ท่ีมีการจําหนาย  ………...….....……..  (เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

  (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท  …………..........…………… 

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

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   �  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี  ……………………………………………......…….………. 

             �  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .……………….........…………….…… 

                               �  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี  ….………………………………………..........…………... 

�  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี  ………………………………........………….. 

ตอ  (  เจาพนักงานทองถ่ิน  )  ……………………………………..………  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ

เอกสารมาดวยแลว  ดังนี้คือ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  …………..…….......….…….(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ    

        (๓.๑)  .……………………………………………………………………………….…………………...…………….. 

        (๓.๒)  ………………………………………………………………………………….……………………….……….. 

  (๔)  ............................................................................................................................................... 

  (๕)  …..……………………………………………………………………………………..………………..……….………… 

         

 

 

 



  (  ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต  ) 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

        (…………………………..…..…….) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้  ……………………................…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….…………....…………………….. 

 

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

      (  ……………………….…………..  ) 

     ตําแหนง  ………………………….…………..   

                                                              วันท่ี……..../…………/……….. 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

    (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                               (  ลงชื่อ  )  ………………………………….  เจาพนักงานทองถ่ิน 

              (………………..……………….) 

          ตําแหนง  ……………………….…………..   

                                                   วันท่ี……….../…….……/……….. 

 

 



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)  ……………………..……พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  

ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  …………..…….......……..  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

        (๓.๑).…………………………………………………………………………………...………….……..…….……… 

        (๓.๒)………………………………………….……………………………………………….....………….…………. 

           (๔)  …....…………………………………………………………………………………………………….……….…….….. 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

        (……………….………………….) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาต   

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

………………………………………………………………….……………..

…. 

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

           (…………………....………..) 

  ตําแหนง  …………………………………………   

      วันท่ี………../……….…/………... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   

  (  )  อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 

  (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  (ลงชื่อ)  ……………………….…………….   

             (………………………………..) 

  ตําแหนง  ………………………..…………. 

           วันท่ี…….../…….……/…….….. 

 



 

ใบอนุญาต 

   

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ......................................................... 

เลมท่ี  ………….เลขท่ี  ……..…./………….… 

  (๑)  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให  ……………………………..…………..…………สัญชาติ………………

อยูบานเลขท่ี………….  หมูท่ี  ……………..ตําบล/แขวง  ……………………  อําเภอ/...................เขต  ……………………… 

จังหวัด  …………….……..  โทรศัพท  ………………………………………………… 

  ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................ประเภท.............................................  

ตั้งอยูบานเลขท่ี……….  หมูท่ี  …….ตําบล/แขวง  ……………………  อําเภอ/เขต  …………………จังหวัด  …………………   

โทรศัพท  ..……………………………………………. 

เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ................……….บาท  (……………….…………........….…….…………) 

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

  (๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอกําหนด

ทองถ่ิน 

  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

(๔.๑)  .................................……………………………………………………….…………………………..  

(๔.๒)  ……………………………………………………………..…………………………….……………………. 

  (๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน..........................พ.ศ.......................... 

  (๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้หมดอายุวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.......................... 

             (ลงชื่อ)       

                                                            (………………………………………………..) 

                                                                      ตําแหนง................................................ 

                                                                                     เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

                  ตลอดเวลาประกอบกิจการ   

  (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตหมดอาย ุ

 

 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี   วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

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

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

  ขาพเจา............................................................................................................(ชื่อผูรับใบอนุญาต) 

ซ่ึงมีผูดําเนินการกิจการ  ไดรับใบอนุญาต  ประเภท.................................................................................................. 

ตามใบอนุญาตสถานประกอบการตั้งอยูท่ีเลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล............................อําเภอ............................ 

จังหวัด.....................โทรศัพท............................... 

  มีความประสงคขอรับใบแทนใบอนุญาตประเภท........................................................................... 

เนื่องจาก................................................................................................................................................................... 
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  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 

        �  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี  (กรณีสูญหาย) 

        �  ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ) 

        �  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 

        �  หนังสือรับรองนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

        �  สําเนาทะเบียนบาน 

 

 

     ลงชื่อ............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
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หมายเหตุ  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําใบแจงความของสถานีตํารวจแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตน้ันสูญหายมาดวย 

        (๒)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหแนบใบอนุญาตน้ันมาดวย 

       

 

 

 

 

 

       


