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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 
 โดยที่เป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓       
และ มาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เจาทอง และ นายอ าเภอภักดีชุมพล จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564”  
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง นับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ๑๕ วัน 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
  (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2552 
  (2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่อง การก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย         
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2560 
 ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล พ.ศ. 2564 นี้  ให้ใช้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 นี้แทน  
 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
ประจ าสถานีอนามัย หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในเขตท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ให้เป็นอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเจาทอง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น       
ผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได ้

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเจาทอง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  
  ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเจาทอง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองจัดไว้ให้ 

 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 

 (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล ในอาคาร 
สถานที่ หรือท่ีดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 

 (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดของ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเจาทอง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด ตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระท าการไม่แล้ว
เสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุ 
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เดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว  และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้  

(๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองจะต้อง
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อนี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ความพร้อมด้านก าลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 
(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทองก าหนดประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า  ไม้กวาด  น้ ายาฆ่า

เชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ              
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน 
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(๑.๔) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูล

ไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

(๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน              
แหล่งน้ า  น้ าใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
(๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิด     

เหตุร าคาญ  
 ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง  และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ 
ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้                  
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง                 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ ว่า              
สละสิทธิ์  

ข้อ ๑๕ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น            
การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว              
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้                
ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
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(๑.๓) ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่             
ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(๑.๔) กรณีที่มีสิ่ งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค          
(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

(๒.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น     
การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ ยื่นค าขอพร้อมกับ             
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ ๑๒  ๑๓  ๑๔ 
และข้อ ๑๕ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย          
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้น
แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้เป็นรายได้
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
  ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ จะพึง
เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้  
  ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติ  ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 
  ข้อ ๒๔ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่
กรณี  
  ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง 
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ด าเนินการเก็บ ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  
  ข้อ ๒๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ  
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ                    
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  
  ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 
บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๓๐ ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยก่อนวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เจาทองนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาต ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)............................................ 
                     ( นางสาวอรุณี ธงเฉลิม ) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 
 

             เห็นชอบ 
 

   (ลงชื่อ)............................................... 
             (นายทินพล เฉลิมวสุธา) 
              นายอ าเภอภักดีชุมพล 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 

1.1 เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตร
ต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
1.2 เศษของลูกบาศก์เมตรต่อไป  คิดอัตราค่าเก็บและขน 
(เศษของลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 

 
50 

 
50 

2 อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 
2.2 รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 
2.2 รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

 
 
 

2,000 
 

2,000 

3 ค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสูญหายหรือถูกท าลาย) ฉบับละ 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


