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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ท ธบาทว่ า ด้ ว ยการกํ า จั ด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลพุทธบาท เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙
บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และความหมายรวมถึง สิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ าน เรื อ น โรง ร้ าน แพ คลั ง สิ นค้ า สํ า นั กงาน หรื อ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทหรือผู้ที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพุทธบาทแต่งตั้งหรือมอบหมาย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความถึง
ผู้ได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายความว่า ผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลนั้น และหมายความรวมถึง ผู้ได้รับมอบหมายให้ทํางาน ผู้มีอํานาจกระทําแทน
นิติบุคคล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ที่ตกลงทํางานให้นายจ้างเพื่อรับเงินค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้าง
ด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง แต่ไม่รวมถึง ลูกจ้าง
ซึ่งทํางานบ้าน
“ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งนายจ้างตกลงจ้างไว้เป็นการประจํา
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทตามระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไป
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทเพื่อปฏิบัติงานให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า
ถนน ตรอก ซอย แม่ น้ํ า คลอง คู สระน้ํ า เว้ น แต่ ใ นที่ ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ท ธบาท
อนุญาตให้จัดตั้งไว้โดยเฉพาะ
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ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรองรับ รถขน เรือขน
หรื อ สถานที่ เ ท เก็ บ หรื อ พั ก สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ท ธบาท เว้ น แต่
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดทําการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๑๐ เจ้า ของหรือผู้ ครอบครองอาคารหรือ สถานที่ ใด ๆ ต้ อ งจัด ให้มี ที่ร องรับสิ่ งปฏิกู ล
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
ข้อ ๑๑ ที่ ร องรั บ สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยต้ อ งเป็ น ภาชนะปิ ด มิ ด ชิ ด ไม่ รั่ ว ไม่ ซึ ม และไม่ มี
กลิ่ น เหม็ น รั่ ว ออกมาข้ า งนอก และที่ ร องรั บ มู ล ฝอยต้ อ งไม่ รั่ ว มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด กั น แมลงและสั ต ว์ ไ ด้
ตามแบบซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ ๑๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔ ถ้ า เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า อาคารสถานที่ ห รื อ บริ เ วณใดควรทํ า การเก็ บ ขน
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
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๑๕ วัน หรือเมื่อได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ
ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือ บริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ ๑๕ ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝังหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ ๑๗ อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเกี่ยวกับการเก็บ ขน
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังนี้
(๑) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ตามข้อกําหนดต่อไปนี้
(๑.๑) ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด
(๑.๒) พื้ น ที่ ภ ายในส้ ว มต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ๐.๙๐ ตารางเมตรต่ อ ๑ ที่ นั่ ง
และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร
(๑.๓) พื้นห้องส้วมทําด้วยวัสดุแข็งแรง ทําความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง
อย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐ และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง
(๑.๔) ห้องส้วมต้องมีช่องระบายอากาศอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง
และมีแสงสว่างภายในห้องอย่างน้อย ๕ แรงเทียน
(๑.๕) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกลิ่นและแมลงพาหะนําโรคได้ด้วยน้ํา
(๑.๖) มี ท่อ ระบายอุจจาระขนาดเส้น ผ่า ศูนย์ กลางอย่างน้อ ย ๔ นิ้ ว และ
วางลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๑๐ ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบําบัดน้ํา หรือบ่อเกรอะซึ่งน้ํา
ไม่สามารถซึมออกได้ และมีความจุอย่างน้อย ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึม หรือร่องซึม
ใต้พื้นดินหรือถังกรองหรือในลักษณะเดียวกัน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

(๑.๘) ในฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย ๑ นิ้ว
สูงเหนือหลังคาส้วม มีน้ําสําหรับราดส้วมอย่างเพียงพอ
(๑.๙) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนงาน
คือ ๒ ส้วมต่อคนงาน ๒๕ คน
(๒) ต้องจัดให้มีถังขยะที่ไม่รั้วซึม และมีฝาปิดทุกครอบครัวและมีที่รองรับขยะรวม
ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตรต่อ ๖๐ คนต่อวันและมีการปกปิดอย่างถูกสุขลักษณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ําทิ้งให้เป็นท่อเปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
และมีความลาดเอียงอย่างน้อย ๑ ต่อ ๒๐๐ จากครัวเรือน ลงสู่ท่อระบายสาธารณะหรือบ่อซึม
ข้อ ๑๘ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ สม. ๑
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทกําหนด
ข้อ ๒๐ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาทกําหนด
ข้อ ๒๑ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคําขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้แล้ว
และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ สม. ๒
ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อ ๒๓ ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ
ในกรณีผิดสัญญา โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด ๓๐ วัน
ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่เกินกําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสุดท้ายของข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๒๔ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด ๓๐ วัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รั ก ษาคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๒๑ ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การ
ตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๓
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๒๖ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สม.๓ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ
ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท
ข้อ ๒๘ เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ สม. ๔
ข้อ ๒๙ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ สม. ๔

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สม. ๔ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย
และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปีของใบแทนใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม. ๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม. ๒
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ใช้แบบ สม.๓
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. ๔
ข้อ ๓๔ กรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๑ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

กรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้อง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ ๑๖ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ มีความผิดตามมาตรา ๗๓
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๗ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นข้ อ ๓๐ หรื อ ข้ อ ๓๒ มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๘๔
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓๘ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง
มีความผิดตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๙ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด มี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องความในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖
ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ แห่งข้อบัญญัตินี้
ข้ อ ๔๐ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลพุ ท ธบาทเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สมเดช ธรรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗
อัตราคาธรรมเนียม (บาท)
ประเภท

ลําดับที่
๑
อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ ลูกบาศกเมตร
แรกหรือไมถึงลูกบาศกเมตรแรกลูกบาศกเมตรละ
๑.๒ ลูกบาศกเมตรตอไปลูกบาศกเมตรละ
๑.๓ เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด
เทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
๒
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร
(๑) วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
(๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
(๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
(๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
(๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
(๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
(๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
(๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ
๒.๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป
(๑) วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
(๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศกหรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ
๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวหนึ่ง ๆ
(๑) ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
(๒) เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ
๓
อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ
๓.๑ รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ
๓.๓ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว ฉบับละ
๓.๔ ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว ฉบับละ

๒๕๐
๑๕๐
๑๕๐

๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐

๘๐๐
๘๐๐

๑๕๐
๑๕๐

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

สม.๑

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
๑. ขาพเจา .....................................................................................................อายุ.................ป
สัญชาติ..............................อยูบานเลขที่...........................หมูที่....................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท ……………………………………..
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประเภท
๑) เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่............................................................
๒) เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดที่..............................................................
๓) ใหบริการรถสุขาชั่วคราว
๔) ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว
ตอเจาพนักงานทองถิ่น
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว.......................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
๔) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาดวยตนเอง)
๕) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด คือ
๕.๑...............................................................................................
๕.๒...............................................................................................
๓. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอรับใบอนุญาต
(.............................................)

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรออกใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ...................................................

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรออกใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ...................................................

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรออกใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต
เพราะ...................................................

(ลงชื่อ)....................................................
(................................................)
เจาพนักงานสาธารณสุข
วันที่............/................../..............

(ลงชื่อ).....................................................
(.................................................)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
วันที่............/................../..............

(ลงชื่อ)...................................................
(...............................................)
เจาพนักงานทองถิ่น
วันที่............/................../..............

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สม.๒

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
เลมที่…...........…เลขที่.................
อนุญาตให..............................................อายุ........................ป สัญชาติ...............................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................................อยูบานเลขที่..........................หมูที่..................
ตําบล................................อําเภอ...........................จังหวัด............................. โทรศัพท.......................................
ดําเนินกิจการคามีชื่อ............................................ทะเบียนการคาเลขที่...................................
ซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่................................หมูที่..........................ตําบล..............................อําเภอ...........................
จังหวัด....................................โทรศัพท................................................
เปนผูดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต.....................................................บาท
(..............................................................)
ใบอนุญาตฉบับนี้ใชได จนถึงวันที่.....................เดือน.................พ.ศ................
ออกให ณ วันที่.................เดือน…..............พ.ศ................

(ลงชื่อ).........................................................
(
)
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน แสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาต

สม.๓

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
๑. ขาพเจา .....................................................................................................อายุ.................ป
สัญชาติ..............................อยูบานเลขที่...........................หมูที่....................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท ……………………………………..
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูล
เก็บขนมูลฝอย
ใหบริการรถสุขาชั่วคราว
ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑) สําเนาบัตรประจําตัว.......................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) สําเนาหนังสือรับการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
๔) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาดวยตนเอง)
๕) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด คือ
๕.๑...............................................................................................
๕.๒...............................................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(.............................................)

สม.๔

คําขออนุญาตการตาง ๆ
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ขาพเจา .....................................................................................................อายุ......................ป
สัญชาติ..............................อยูบานเลขที่...........................หมูที่....................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท……………………………………..
ขอยื่นคําขออนุญาต
ขอเลิกการดําเนินกิจการ ใบอนุญาตเลมที่..................เลขที่................../..................
แกไขรายการในใบอนุญาตเลมที่..................เลขที่................../..................
ขอแกไขรายการดังนี้..................................................................................................
...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับใบแทนอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐาน
( ) สําเนาบัตรประจําตัว.....................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาดวยตนเอง)
( ) สําเนาบันทึกการแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่
( ) ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุด)

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผูขออนุญาต
(.............................................)

