
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

------------------------------------ 
 

หลักการ 
 ให มีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาลวาดวย  เรื่อง  การจัดการสิ่ งปฏิ กูลและ 
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เพ่ือใชบังคับในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
บานตาล  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

เหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  
๕๘   มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖  ไดกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ในการเก็บ  ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติใหตราเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  จึงใหตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาลนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

------------------------------------ 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล วาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  
๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการ
บริหารสวนตําบลบานตาล  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และนายอําเภอ
บําเหน็จณรงค  จึงขอตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งจะมีผลบังคับใชเม่ือไดติดประกาศไวหนาท่ี

ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และท่ีทําการกํานันในเขตพ้ืนท่ีแลวอยางนอยเจ็ดวัน  ยกเวน

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทายขอบัญญัตินี้  

ตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและติดประกาศใหประชาชนทราบตามความ

ดังกลาวมาแลวจึงจะมีผลบังคับใช 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวซากสัตว  หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลาด  ท่ีเลี้ยงสัตว
หรือท่ีอ่ืนและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีอาจ
ทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมีและชีวภาพ  เชน  ประเภท
ติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิดสารท่ีสามารถถูก   
ชะลางไดกากกัมมันตรังสี  และประเภทท่ีทําใหเกิดโรค 
  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 
 
 



 

 

๒ 
 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรอืสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
  "ราชการสวนทองถ่ิน"  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
  “เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวาเจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาลเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  แตฝายเดียวเทานั้น 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานตาลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานตาลหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด
เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
 บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการ
อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใน
เขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
 ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซ่ึงอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิง่ปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  
มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  
ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้การจะกําหนดคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ใชบังคับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานตาล  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 
  (๑)  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล  
บานตาลจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 
 
 
 



 

 

๓ 
 
  (๒)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เข่ีย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขนหรือ
สถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  เวนแตการกระทําของพนักงาน  หรือ
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
  (๓)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจา
พนักงานทองถ่ินเห็นชอบ 
  (๔)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ี
นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 
  (๕)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กลิ่น  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทําโดยวิธีการ
ท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (๖)  ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา  อาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งข้ึน  เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงเปนหนังสือไป
ยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือ
เม่ือไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลวเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานสวนทองถ่ินแตฝายเดียว
เทานั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานท่ีบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเปนเจาของ  หรือครอบครองอยู 
โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัติตําบลนี้ 
  (๗)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ซ่ึงนอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยตาม  ขอ  ๘  (๔)  ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถ่ิน  โดยการเผาฝงหรือโดยวิธีการอ่ืนใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  
ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
 ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ตอเจา
พนักงานทองถ่ิน  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  กําหนด  ดังนี้ 
  (๑)  รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาตขนาด  ๑  นิ้ว  
๒  รูป 
  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  (๔)  หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 
  (๕)  หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (ถามี) 
  (๖)  อ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลกําหนด 



 

 

๔ 

 
 ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาต  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
       (๑.๑)  รถขนถายสิ่งปฏิกูล  ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
       (๑.๒)  รถขนถายสิ่งปฏิกูล  ตองมีลักษณะดังนี้ 
       (๑.๒.๑)  สวนของรถท่ีใชบรรจุสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตองปกปดมิดชิด  สามารถ
ปองกันกลิ่นและสัตว  แมลงนําโรค  และมีฝาปดอยูดานบน 
       (๑.๒.๒)  ทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  ควรอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 
       (๑.๒.๓)  มีปมดูดสิ่งปฏิกูลท่ีมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย 
       (๑.๒.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆา
เชื้อโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
       (๑.๒.๕)  รถขนถายสิ่งปฏิกูล  ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  ดังนี้ 

 
 
 
   
 
 

(ดวยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน) 
       (๑.๓)  มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 
  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
       (๒.๑)  ตองมีสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง  ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกสุขาภิบาล  โดยแหลงท่ี
กําจัดนั้นจะตองไมกอเหตุรําคาญ  และไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือเปนพ้ืนท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ
ไวตามขอ  ๖ 
       (๒.๒)  ตองจัดใหมีเสื้อคลุมท่ีปดปากและจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงครึ่งแขง 
สําหรับผูปฏิบัติงาน 
       (๒.๓)  กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูล
ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 
  (๓)  ผูขออนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
       (๓.๑)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสรางใหมี
ลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  สามารถปองกันการปลิว  ตกหลน
ของมูลฝอย  และการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บ  และขนยายมูลฝอยไปยังสถานท่ี
กําจัด 
       (๓.๒)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ตองมีขอความดานขางและดานหลังรถตามขนาด
รูปลักษณะและสีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลเห็นสมควร  ดังนี้ 
 
 

รถขนถายสิ่งปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ ..................................................ลูกบาศกเมตร 
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................../............................ 
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 



 

 

๕ 

 
 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................../............................ 
ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ พรอมหมายเลขโทรศัพท 

 

(๓.๓)  ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวัสดุ
อุปกรณประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บมูลฝอย
ประจําวัน 

(๓.๔)  ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทาริมถนนและ
ภาชนะรองรับมูลฝอยรวมในเขตพ้ืนท่ีใหบริการตามรูปแบบชนิด  และตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลบาน
ตาลกําหนด 

 
(๓.๕)  ผูรับจางจะตองทําการเก็บขนมูลฝอยท่ีจัดเก็บแลวนั้น  ไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัด 

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล  หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลกําหนด
เทานั้น 
       (๓.๖)  ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีทํางานถาวรภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาน

ตาล  ซ่ึงสามารถติดตองานไดสะดวก  โดยจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําสํานักงาน  และโทรศัพทติดตอใน

จํานวนท่ีเหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติ  และสถานท่ีทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอ

ขอรับบริการหรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 

       (๓.๗)  ผูรับจางตองจัดใหมีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถขนมูลฝอยทุกคันท่ี

ใชในการปฏิบัติงานและตองดูแลรักษาใหสถานท่ีดังกลาวอยูในสภาพท่ีดี  และถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

       (๓.๘)  ในระหวางการปฏิบัติงาน  พนักงานทุกคนของผูรับจางจะตองสวมใสชุด

เครื่องแบบตามแบบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลบานตาลกําหนด  หรือตามท่ีผูรับจางไดตกลงไวกับองคการ

บริหารสวนตําบลบานตาลกอนเริ่มดําเนินการ 

       (๓.๙)  ในการปฏิบัติงาน  ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการเก็บมูลฝอยใน

ลักษณะท่ีไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอ่ืน 

       (๓.๑๐)  ในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถ่ิน  งานนักขัตฤกษ  

ตาง ๆ  ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซ่ึงจัดโดยองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  จะแจงใหผูรับจางทราบ

ลวงหนา  เพ่ือการใหบริการจัดเก็บขนมูลฝอยในบริเวณท่ีมีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงานและเม่ืองาน

เสร็จสิ้นแลว  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

       (๓.๑๑)  ผูรับจางเก็บขนมูลฝอย  จะเก็บคาบริการเปนพิเศษจากท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลบานตาลกําหนดไวไมได 

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
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       (๔.๑)  ตองมีสถานท่ีกําจัดมูลฝอยเอง  ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกสุขาภิบาล  โดยแหลงท่ี

กําจัดนั้นจะตองไมกอเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม  หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ

ไว  ตามขอ  ๖ 

       (๔.๒)  ตองมีผนังก้ันปองกันความนาเกลียด  ปองกันสัตวคุยเข่ียและการฟุงกระจาย 

       (๔.๓)  ตองจัดใหมีเสื้อคลุมท่ีปดปากและจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงครึ่งแขง

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 ขอ  ๑๒  เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอรับอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง  และความ

สมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขอ

อนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  

 เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตแบบ  สม.๒  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัติ

ตําบลนี้  ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถ่ินหากไมมารับใบอนุญาตและ

ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๔  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุก

ราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

โดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดสามสิบวันกอน

วันท่ีเริ่มใหบริการ  ท้ังนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทาย

ขอบัญญัติตําบลนี้ 

 ขอ  ๑๕  เม่ือผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจงพนักงาน

ทองถ่ินภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

 ขอ  ๑๖  ในการดําเนินการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 

        (๑.๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ

ยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ท่ีปดปากและจมูก  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ

ยาง  รองเทาหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
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        (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแลว

ใหทําการดูดน้ําสะอาดเพ่ือลางภายในทอหรือสายดูด ฯ  และทําความสะอาดทอหรือสายดูดดานนอกท่ีสัมผัส

สิ่งปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

        (๑.๓)  ทําความสะอาดรถอยางนอย  วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถาย

สิ่งปฏิกูลแลวและน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

        (๑.๔)  กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีไมเปน

อันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  และทําความสะอาดดวยน้ําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี 

        (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครอง

สุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

  (๒)  ผูท่ีไดรับอนุญาตดําเนินการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

       (๒.๑)  ขณะทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ

ยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ท่ีปดปากและจมูก  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  กางเกงขายาว  ถุงมือ

ยาง  และรองเทาหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

       (๒.๒)  ตองไมสงกลิ่นหรือกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนท่ีอยูใกลเคียง 

       (๒.๓)  ตองไมเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค 

       (๒.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครอง

สุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

  (๓)  ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

       (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  

ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ท่ีปดปากและจมูก  และทําความสะอาดเสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว 

ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

       (๓.๒)  ทําความสะอาดรถอยางนอย  วันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถาย

มูลฝอยแลวและน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

       (๓.๓)  ขณะขนมูลฝอยตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

       (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครอง

สุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

  (๔)  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๔.๑)  ขณะทําการกําจัดมูลฝอย  ผูปฏิบัติงานตองสวมเสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  ถุง

มือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ท่ีปดปากและจมูก  และทําความสะอาดเสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

       (๔.๒)  ตองไมสงกลิ่นหรือกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนท่ีอยูใกลเคียง 

       (๔.๓)  ตองไมเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค 
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       (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  (เพ่ือคุมครอง

สุขภาพของผูปฏิบัติงาน) 

 ขอ  ๑๗  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลเทานั้น 

 การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

 การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ  และ

เง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

 ขอ  ๑๘  ผูท่ีไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับในกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

สิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับ

ใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง

ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

 ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

บานตาล 

 ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

 ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติตําบลนี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  

สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตองยื่น

คําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ  แบบ  สม.๔  ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีทราบถึง

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขอ  ๒๓  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบ

แทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ี

ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 
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   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

 ขอ  ๒๔  ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติตําบลนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  สม.๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา

เปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  สม.๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  สม.๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  แบบ  สม.๔ 

 ขอ  ๒๕  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามขอบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

 ขอ  ๒๖  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  

๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข

ท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตขอบัญญัตินี้  และ

การไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือผลกระทบ

ตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

 ขอ  ๒๗  คําสั่งพักใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณีย

ตอบรับหรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือ

วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง  แลวแตกรณี 

 ขอ  ๒๘  ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 



 

 

10 

 

 ขอ  ๒๙  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  

๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติตําบลนี้  ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๐  ขอ  ๓๑  ขอ  

๓๒  และขอ  ๓๓  แหงขอบัญญัติตําบลนี้ 

 ขอ  ๓๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติตําบล

นี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติตําบลนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี            
 
 

                             
                                     (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

                                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
 
 
                     เห็นชอบ  
 
 
 (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 
            นายอําเภอบําเหน็จณรงค 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 
๑ 
 

คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   
1.1)  เศษของลูกบาศกเมตรแรกหรือลูกบาศกเมตรแรก  

 และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป ลูกบาศกเมตรละ 
1.2)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 

 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับลูกบาศกเมตร) 

 
 

250  บาท 
150  บาท 

2 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
2.1)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน  

 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร     เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  4๐  ลิตร  แตไมเกิน  60  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  6๐  ลิตร  แตไมเกิน  80  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  8๐  ลิตร  แตไมเกิน  100  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  10๐  ลิตร  แตไมเกิน  200  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  20๐  ลิตร  แตไมเกิน  300  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  30๐  ลิตร  แตไมเกิน  400  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  40๐  ลิตร  แตไมเกิน  500  ลิตร เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  50๐  ลิตร  แตไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
2.2)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

 -  กรณีไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
 -  กรณีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

20  บาท 
60  บาท 
80  บาท 

100  บาท 
150  บาท 
200  บาท 
300  บาท 
400  บาท 

1,000  บาท 
 

1,500  บาท 
 

200  บาท 
 

200  บาท 
3 คาเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

3.1)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
 -  ไมเกิน  ๑๓  ลิตรหรือมีน้ําหนักไมเกิน  2  กิโลกรัม เดือนละ 
 -  เกิน  ๑๓  ลิตร  หรือมีน้ําหนักเกิน  2  กิโลกรัม เดือนละ 

 
 

400  บาท 
600  บาท 

4 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  เก็บ  ขน  หรือ
กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ 
4.1)  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ 
4.2)  รับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ  
4.3)  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว ครั้งละ 
4.4)  ใหบริการสุขาชั่วคราว ครั้งละ 

 
 
 

1,000 บาท 
1,000 บาท 
300 บาท 
300 บาท 

 
 



 

 

 

 
  

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 
5 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวย 
5.1)  รับเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 
5.2)  รับเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
5.3)  รับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 

 
 
 

4,500  บาท 
4,500  บาท 
8,000  บาท 

6 อัตราคาเปรียบเทียบปรับ 
6.1)  ถาย  เท  ท้ิง  กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูล  นอกสถานท่ีท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานตาลกําหนด ปรับ 
6.2)  ถาย  เท  ท้ิง  กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงมูลฝอย  นอกสถานท่ีท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานตาลกําหนด ปรับ 

 
 

2,000  บาท 
 

2,000  บาท 



 

 

แบบคําขอแนบทายขอบัญญัติ 
 

-  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๑ 
-  ใบอนญุาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๒ 
-  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  แบบ  สม.๓ 
-  คํารองขออนุญาตการตาง ๆ  แบบ  สม.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 

แบบ สม.๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

 
          ขาพเจา......................................……อายุ..............ป  สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี............
ตรอก/ซอย......................ถนน...................ตําบล.............................อําเภอ.................................จังหวัด....................
โทรศัพท........................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบานตาล  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 
 ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 ๔. หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 
 ๕. หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ถามี) 
 6. อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแนบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                      (ลงชื่อ)................................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
          (.................................................................) 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

แบบ สม.๑ 
แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบ สม.๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ี........................เลขท่ี........................ป............................ 
 
 

              อนุญาตให ...........................................................สัญชาติ..............บานเลขท่ี....................หมูท่ี.............. 
ถนน ..........................ตรอก/ซอย.........................ตําบล..........................................อําเภอ........................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท.................................................... 
              ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท .............................................................................................................. 
คาธรรมเนียม.......................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี...........เดือน........................... 
พ.ศ......................โดยใชชื่อประกอบการวา.............................................................จํานวนคนงาน.............คน ตั้งอยู 
ณ เลขท่ี..................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................ตําบล.................................อําเภอ.................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท............................................โทรสาร......................................................... 
               ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
 (๑)................................................................................................................................................... 

(๒)...................................................................................................................................................
(๓)................................................................................................................................................... 

 (๔)................................................................................................................................................... 
 
               ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี.................เดือน..........................................พ.ศ......................... 
 
                                   ออกให ณ วันท่ี.................เดอืน............................................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
  



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงาน

ทองถ่ิน   คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 
เลขท่ี 

เลขท่ี  วัน/เดือน/ป 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

คําเตือน 
 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
 ๒. ตองยื่นคําขอตออนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นสุด 
 ๓. การขอตออนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



 

 

แบบ สม.๓ 

คําขอตอใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
                                            ทําท่ี..................................................... 

                                                                     วันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ..................... 
 
               ขาพเจา......................................................อายุ.............ป สัญชาติ................อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ตําบล...................................................
อําเภอ..............................................จังหวดั..........................................โทรศัพท ....................................................... 
              ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ 
บริหารสวนตําบลบานตาลพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

๑. ไดรับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี...................เลขท่ี....................................เม่ือวันท่ี.................. 
เดือน..................................พ.ศ.....................คาธรรมเนียมปละ.......................บาท ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุใน
วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ.................................... 

๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน.....................................บาท มาดวย 
๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาลเรื่อง การจัดการ 

สิง่ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาลกําหนดทุก
ประการ และขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตอใบอนุญาต 
                                                                     (..........................................................) 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

แบบ สม.๔ 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 
เลขท่ีรบั...................../.......................... 
 
                                                                                                    ทําท่ี....................................... 
                                                                      วันท่ี..........เดือน ............................. พ.ศ. .................... 
 
              ขาพเจา....................................... อาย.ุ.........ป สัญชาติ............อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี................ 
ตรอก/ซอย ..............................ถนน................................ตําบล...............................อําเภอ........................................ 
จังหวัด.........................................โทรศัพท .................................................... 
โดยใชชื่อกิจการวา................................................................................................จํานวนคนงาน..........................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี......................หมูท่ี................ตําบล.............................................อําเภอ............................................. 
จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท.................................................โทรสาร............................... 
              ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาลดวยขาพเจามีความประสงค 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
                       ขอรับรองวาขอความตามคํารองนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 

 


