
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง   ข้อบัญญัติการกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕6 

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

  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติเรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕6 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ นั้น 
  บัดนี้  ร่างข้อบัญญัติการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  2555  นายอําเภอได้                    
เห็นชอบลงนาม  เม่ือวันท่ี 12  กรกฎาคม  2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความ       
ในมาตรา  71  วรรค  4  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.  2552  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย         
พ.ศ.  2556   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   12 กรกฎาคม   พ.ศ. 2556 
 
 

                                                      อาสมี   เซะบากอ 
   (นายอาสมี  เซะบากอ) 

                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕6 

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

หลักการ 
เพ่ือให้การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  จึ งให้ มี ข้อบัญญัติ                   
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2556  นั้น 

 

 

เหตุผล 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดห้ามการถ่าย  เท  ท้ิง  หรือทําให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่ง
ปฏิกูล  หรือขยะมูลฝอย  นอกจากในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จัดไว้ให้  กําหนดให้มีท่ี
รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  กําหนดวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ  
มูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ ตลอดจนกําหนดการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด  ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๕  ประกอบมาตรา ๖๗(๒)  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี๖)     
พ.ศ. ๒๕๕2  จึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ข้ึน  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- ร่าง - 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕6 

....................................................... 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗(๒)  มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.๒๕๕2  ประกอบกับมาตรา  
๒๐   มาตรา 44  มาตรา  ๕๔มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา    
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอรามัน  จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๕6 ” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ตั้งแต่วันท่ีได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดา  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ข้อระเบียบ  คําสั่งอ่ืนท่ีได้บัญญัติไว้ก่อน
แล้วหรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
   “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนนตลอดท่ี
เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า สํานักงาน  
หรือสิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
   “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
ข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ หรือผู้ท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ แต่งตั้งหรือมอบหมาย 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่าเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ จะดําเนินการ  เก็บ ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามอัตราท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุร กิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก                  
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ท้ิง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา เว้นแต่  ในท่ีซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล   
กายูบอเกาะ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
  ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลท้ิงในท่ีหรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือท่ีเก็บ
มิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

  ข้อ ๘  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  
สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เว้นแต่เป็นการ
กระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
  ข้อ 9  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เข่ีย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือ
ขน  หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เว้นแต่เป็นการกระทําของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
  ข้อ ๑0  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
   ข้อ ๑1  ท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่น
เหม็นรั่วออกมาข้างนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซ่ึง
พนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นชอบ 
  ข้อ ๑2  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานท่ีนั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดต่อสุขลักษณะ 
  ข้อ ๑3  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดย
วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
  ข้อ ๑4   ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งข้ึน  เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  กําหนดบริเวณท่ีต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อย
กว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราท่ีได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ 14 ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  โดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ข้อ ๑6 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อาจมอบให้บุคคล

ใดดําเนินการแทนได้  โดยภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
  ข้อ ๑7 ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ   
สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ กําหนด  
ดังนี้ 
   1. บัตรประจําตัว  พร้อมสําเนาท่ีรับรองถูกต้อง 
   2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนาท่ีรับรองถูกต้อง 
   3. สํานาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
   4. หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีเจ้าของกิจการ  ไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง 
   5. ใบรับรองแพทย์ 
  ข้อ ๑8 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ี    
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ กําหนด 
  ข้อ 19 เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับคําขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ            
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ  
สม. ๒ 
  ข้อ ๒0 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๒1 ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายใน
กําหนด  ๓๐ วัน  ก่อนวันท่ีเริ่มการให้บริการ 
  ท้ังนี้อัตราคาบริการต้องไม่เกินอัตราท่ีเกินกําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการข้ันสุดท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๒2 เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถ่ินภายในกําหนด  ๓๐ วัน ก่อนวันท่ีได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
  ข้อ ๒3 ผู้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังนี้   
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23.1 กิจการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

    23.1.1 รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  23.1.2 รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 

1) ส่วนของรถท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์  แมลงนําโรคได้  และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 

     2) ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  ควรอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
     3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลท่ีมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลท่ี
ใช้การได้ดีและมองเห็นระดับได้อย่างชัดเจน 
    23.1.3 รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ  
ดังนี้ 

 
 

(ด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นชัดเจน) 
    23.1.4 มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  
น้ํายาฆ่าเชื้อโรคท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    23.1.5 ในกรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล
โดยท่ีแหล่งกําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

    23.1.6 มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
    23.1.7 ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  
รองเท้ายาง 
    23.1.8 ทําความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้วให้ทําความสะอาด  โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    23.1.9 ทําความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้วและน้ําเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
    23.1.10 การบําบัดน้ําท้ิงโดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึม  จะต้องห่างจาก
แหล่งน้ําดื่ม  น้ําใช้  ไม่น้อยกว่า  30 เมตร 
    23.1.11 กรณีมีสิ่งปฏิกูลเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ
โรคท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  แล้วทําการฆ่าเชื้อ 
    23.1.12 ทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง  ทุกวันท่ี
ปฏิบัติงาน 

23.1.13 มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
23.1.14 ผู้ดําเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  จะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราท่ี

องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าถํ้ากําหนด 

รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 
ปริมาตรบรรจุ.........................................ลบ.ม. 

ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
ในอนุญาตเลขท่ี....................../........................... 

ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
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   23.2 กิจการเก็บมูลฝอย 

23.2.1 รถเก็บมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้าง
ให้มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  ตก
หล่น ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย  ในขณะทําการเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานท่ี
กําจัด 
    23.2.2 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลัง
รถ  ดังนี้ 

 
   
 
 

 
     (ด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นชัดเจน) 

    23.2.3 ผู้รับจ้างจัดให้มี  พนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอย
ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบการบริการเก็บขนมูลฝอยอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บ
ขนมูลฝอยประจําวัน 
    23.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผู้สัญจรทางเท้าริม
ถนน  และภาชนะรองรับมูลฝอยรวม  ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการตามรูป  ชนิด  และตําแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ กําหนด 
    23.2.5. ผู้รับจ้างจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยท่ีทําการจัดเก็บแล้วนั้น  ไป
ยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ กําหนด 
    23.2.6 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานท่ีทําการถาวร  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ หรือสถานท่ีซ่ึงสามารถติดต่อได้สะดวก  โดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสม
ตลอดเวลาทําการปกติ  และสถานท่ีทําการจะต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องเรียนได้
ในระหว่างเวลาทํางานได้โดยสะดวก 
    23.2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บ
ขนมูลฝอยทุกคันท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  และต้องดูแลรักษาให้สถานท่ีดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีดีและถูก
สุขลักษณะตลอดเวลา 
    23.2.8 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดรถอย่างน้อยวันละ 1 
ครั้ง หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  และน้ําเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล 
    23.2.9 ในระหว่างการปฏิบัติงานพนักงานทุกคนของผู้รับจ้าง  จะต้องสวม
ใส่ชุดเครื่องแบบท่ีมี  ชื่อ  นามสกุล  ตามท่ีผู้รับจ้างตกลงไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
    23.2.10 ในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแล  มิให้มีการ
ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยในลักษณะท่ีไม่ปลอดภัยต่อการทํางาน  หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 

23.2.11 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ  1  ครั้ง 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
ใบอนุญาตเลขท่ี........................./............................. 
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
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   23.3 กิจการกําจัดมูลฝอย 

   ผู้รับจ้างกําจัดมูลฝอยต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและหรือ
ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ข้อ ๒4 ผู้รับในอนุญาต  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 18 ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(2) ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้ยื่นไว้ตาม ข้อ 21 
(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมท้ังระเบียบ
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

ข้อ 25 เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามแบบ สม.3 ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

ข้อ ๒6 ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

  ข้อ ๒7 เม่ือผู้ รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอต่อ            
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สม.5 
  ข้อ ๒8 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อ          
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สม. 5 
  ข้อ 29 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบ  สม.  ๔ ภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่วันท่ีได้
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒)ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓0 การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ท่ีออกใบแทนพร้อมท้ังลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินในใบแทนและต้นข้ัวใบแทน 

(๒)  ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓)  บันทึกด้านหลังต้นข้ัวใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓1 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานท่ี  ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ข้อ ๓2 ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ สม. ๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 
  (4) ค่าขอใบรับแทนใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  ให้
ใช้แบบ  สม.4 

  (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. ๕ 
  ข้อ ๓3 กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 
  กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งข้ึนไปและมีเหตุจะต้องถูก
สั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
  ข้อ ๓4 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

  (1) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไป  และมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
   ข้อ ๓5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบท
กําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   ข้อ ๓6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2556 
 
   
       (ลงชื่อ)       อาสมี  เซะบากอ  
                            (นายอาสมี  เซะบากอ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

                เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ)   สมเกียรติ  ศรีษะเนตร 
        (นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร) 
            นายอําเภอรามัน 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕6 ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
๑ 
 
 
 
 

 
๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  มาตรา  ๒๐  (๔) 
-  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ                         

ลูกบาศก์เมตรแรกหรือไม่ถึงลูกบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ 

-  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้
คิดเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย 
๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนหลังละ 
2.2  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูล

ฝอยวันหนึ่งเกิน 500  ลิตรข้ึนไป 
-  ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
2.3  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหนึ่ง ๆ  
-  ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน  2 วัน (ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร) 
-  ครั้งหนึ่งๆ เกิน  2  วันข้ึนไป (เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร) 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  19 
-รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ฉบับละ 

- รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
ฉบับละ 

- ใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตาม
ประเภทท่ีมีข้อกําหนดของท้องถ่ิน  กําหนดให้เป็นกิจการ
ท่ีต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ินตามมาตรา 32 (1) ใน
ลักษณะท่ีเป็นการค้าตามมาตรา 33 ฉบับละ 
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