
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  โดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยและนายอําเภอประจันตคาม  จึงตราขอบัญญัตินี้ไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  เรื่อง  การกําจัดขยะมูลฝอย   

ส่ิงปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลเปรอะเปอน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ  ๔ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากอาคาร  ถนน   

ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย   

พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  หรือผูท่ีนายก 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยแตงตั้งหรือมอบหมาย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานในครอบครองของตน  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๗ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลตองไมรั่ว  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได 

ตามแบบซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๘ ผูครอบครองสถานที่  อาคาร  และเคหสถาน  ตองรักษาบริเวณสถานท่ี  อาคาร  

หรือเคหสถานในครอบครองของตน  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตใหจัดตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ  ๑๐ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งบนทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิด  ไมใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยสงกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๑๑ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลอยจัดไวให 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองตามสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการ 

ประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวา  ๓  แหง   

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่ 

หรือบริเวณใด ๆ   จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่   หรือบริ เวณนั้น ๆ  ซึ่ งตนเปนเจาของหรือผูครอบครองอยู   

โดยเสียคาธรรมเนียม  เก็บ  ขน  ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย   

ใหย่ืนคําขอใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

 (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขน  กําจัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ   

และวิธีการบริหารจัดการ 

 (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยกําหนด 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๑.๑) หลักเกณฑตัวยานพาหนะเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ตัวถังบรรจุส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม   

มีลักษณะปกปด  เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

   (๑.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปบําบัด 

ในระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๑.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดประจํายานพาหนะ   

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๑.๑.๔) ยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองมีความปลอดภัย 

สําหรับปฏิบัติงานระดับที่ขนถายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับ 

ที่ปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๑.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   (๑.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

   (๑.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัติงาน  ในขณะที่ทําหนาที่เก็บ  ขนขยะมูลฝอย 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดขยะมูลฝอย 

  (๒.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองกําจัดมูลฝอย 

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



   (๒.๒.๓) การทําปุยหมักและการหมักทํากาชชีวภาพ 

   (๒.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

   (๒.๒.๕) วิธี อื่นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง 

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการะมูลฝอย  เพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๖ เมื่อไดรับคําขออนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้นทั้งหมด   

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอ 

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังท่ีไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนในแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยเทานั้น 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 ขอ  ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรอืกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีท่ีเปนการตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงการกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

 ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดมีการเสียคาธรรมเนียม 

ขอ  ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลอย 

ขอ  ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและใหเห็นงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๖ คําส่ังพักใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนี้ไวโดยเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือท่ีสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนญุาตและใหถือวาผูรับใบอนญุาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาต 

สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตไมไดอีก  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ 

ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘ ผูครอบครองสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ตามขอ  ๑๒  และผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น 

ไดกําหนดใหกําจัด  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาหรือฝงโดยวิธีอื่นท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

้หนา   ๗๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๙ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย   

ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ   

หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 

ขอ  ๓๐ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดเปนพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย   

ทําการถายเท  ขน  เคล่ือนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 

ขอ  ๓๑ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยแตเพียงฝายเดียวเทานั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๓  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  พรอมกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

 ขอ  ๓๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลอย  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลอย  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  หรือพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติ   

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๓๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สมพิษ  กุลธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกาะลอย 

้หนา   ๗๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๖๕



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 

คาเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
๑.๑  คาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
       1.1.1  เศษของลูกบาศกเมตรแรก  หรือลูกบาศกเมตรแรก   
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป ลูกบาศกเมตรละ 
       1.1.2  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 
๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง   
ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
       ๑.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร 
       ๑.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๓  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๔  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๕  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลติร เดือนละ 
       ๑.๒.๖  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๗  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๘  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 
       ๑.๒.๙  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 
๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง   
เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
       ๑.๓.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
       ๑.๓.2  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 
๑.๔  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ 
       1.4.1  ไมเกิน  1  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
       1.4.2  ลูกบาศกเมตรแรกหรือเศษของลูกบาศกเมตรแรก   
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  ประกอบกิจการรับทําการเก็บขน 
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ 
๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ 
ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ 
ผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
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แบบ  สม. 1 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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

 
 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ..................................................................................อายุ..................ป 
อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี.....................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.................................................. 
ตําบล..................................อําเภอ..........................................จังหวดั.....................................โทรศัพท............................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 
  ดวยการคิดคาบริการ 
  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 1.  พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ...................................................................................................... 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.......................................................................................................................................... 
สถานท่ีดําเนินการ........................................................................................................................................................... 
 2.  พรอมคําขอนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาแลว  คือ 
  2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ 
  ๒.2 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  2.3 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีไดรับใบอนุญาตและมีการดําเนินกิจการ 
ท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  โดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  2.4 เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดข้ันตอน 
การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 
  2.5 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยกําหนด 
 3. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้ 
เปนความจริง  และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน   
รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  และเง่ือนไข  หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 
 
 
 
       (ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
      (...........................................................) 



แบบ  สม. 2 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 
เลมท่ี...............เลขท่ี.............../...................... 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 
 

 อนุญาตใหบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................................อายุ........................ป 
อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี............................ถนน...................................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ.....................................................จังหวดั...................................................โทรศัพท................................................ 
 1. รับทําการ 
   เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
   รับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 
   ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย......................................................... 
 2. ลักษณะและวิธีการ  เก็บ  ขน/กําจัด.......................................................................................................... 
 3.  คาธรรมเนียม....................บาท/ป  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี..............วันท่ี............................ 
 4. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ตอไปนี้ 
  4.1  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
  4.2  ........................................................................................................................................................... 
 5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี......................เดือน.....................................................พ.ศ. .............................. 
           ออกให  ณ  วันท่ี......................เดือน.....................................................พ.ศ. .............................. 
 
 
 
        (ลงชื่อ)............................................... 
      (...............................................) 
               เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 



แบบ  สม. 3 
คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 

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

 
 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ................................................................................อายุ....................ป 
อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี...............................ถนน.................................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ......................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท................................................ 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  (  )  เก็บ  (  )  ขน  (  )  กําจัด  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 1. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี..............เลขท่ี...............เม่ือวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ. ............ 
คาธรรมเนียมปละ........................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. .............. 
 2. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม  จํานวน............................................บาท  มาดวยแลว 
 3. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
รวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยกําหนดทุกประการ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
       (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. 4 
คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

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

 
 ขาพเจา..................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ................................... 
อยูบานเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..............................................หมูท่ี..................... 
ตําบล......................................อําเภอ..........................................จังหวัด...................................โทรศัพท........................... 
 ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน.................................................................................................................. 
 ดวย......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 จึงมีความประสงค.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
 ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ).....................................................ผูขออนุญาต 
      (.....................................................) 
 
 


