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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

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  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลระแงง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลระแงงและนายอําเภอศีขรภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงง  ตั้งแตวันถัดจากวันท่ี 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระแงงแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   
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“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงง  ใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลระแงง   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลระแงง  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลระแงง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบรหิารสวนตาํบลระแงง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูล  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลระแงง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลระแงงและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลระแงงหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลระแงง   

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลระแงง  

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญตันิี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลองคการ

บริหารสวนตําบลระแงง  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูล  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลใชบังคับในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลระแงง  การจัดการส่ิงปฏิกูลใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแงง  จัดไวให 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตว  ไดตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือ 

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๔)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๕)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดทําการโดยวิธีการ 

ที่ถูกลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงงจะตอง

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่นๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแงง  ประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแงงประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เงื่อนไขดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูล  ตองควบคมุใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลระแงง  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลระแงง 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ

สุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลระแงงหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับใบอนุญาตดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลระแงงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สรยศ  สานุสันต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลระแงง 



๘ 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ 
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อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูล  ตามมาตรา  ๑๘ 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 

ก. เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และ

ลูกบาศกเมตรตอๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 

ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการตาม

มาตรา  ๑๖  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

ก. รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล 

ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 

 

๓๐ 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

ฉบับละ  ๒,๐๐๐ 

ฉบับละ  ๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

เศษเกินครึ่ง

ลูกบาศกเมตร

ใหคิดเทากับ  ๑  

ลูกบาศกเมตร 

 

 

 

 

ตอป 

ตอป 

 

 

 

 

 



๙ 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี ………………….…. หมูท่ี ……..…..….. ตรอก/ซอย …………………………………..……………. 

ถนน …………………………..แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………………...………..……  

จังหวัด  ………………………………….. หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………………... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 (  ) กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

               เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ………………………………………………….     

  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ไดแก                      

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

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

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) …………….……………………………………   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบ

หลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

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

พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

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

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

      (๓.๔)  .………………………………………………………………………………………… 

      (๓.๕) …..………………………….…………………………………………………………… 

            

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

   (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
              ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………..…………………………………………………….…... 
  (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
………………………………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
    ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
     ( ……………………………….. ) 
    ตําแหนง …………………………………..  
                                                        วันท่ี…../………/…….. 

 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

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



๑๑ 

 

 แบบคําขอตออายุ/ขอใบแทนใบอนุญาต 

 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี ………………….…. หมูท่ี ………..…............ ตรอก/ซอย ………………………………………….  

ถนน …………………………..แขวง/ตําบล ………………..…………. เขต/อําเภอ ………….……..........……… 

จังหวัด  …………………..........……… หมายเลขโทรศัพท ………………………………………………………... 

 ขอยื่นคําขอตออาย/ุขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ........................ตาม

ใบอนุญาตเลมท่ี ……...... เลขท่ี ………/………ออกใหเม่ือวันท่ี ……. เดือน ……..……พ.ศ……… 

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

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

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

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตอใบอายุ/ใบแทนใบอนุญาตประกอบ

กิจการ นี้เปนความจริงทุกประการ 

 

           (ลงชื่อ) ………………………………. ผูขอตออายุ/ใบแทนใบอนุญาต 

                    ( ……………………………. ) 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

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

…………………………………………………………. 

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

        ( ……………………………….. ) 

   ตําแหนง ……………………..............  

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  

    (  )   อนุญาต .............................................  

    (  )   ไมอนุญาต .......................................... 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 


