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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

 

******************************* 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ว่าด้วยการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา  18  มาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  54  
มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(
ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริการส่วนตำบลสามเมืองและโดยอนุมัติของนายอำเภอสีดาดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองเรื่อง  การกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 ” 

 ข้อ  2ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศ ข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ  3นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สาม
เมือง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.25๔๙ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคำสั่ง
อ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ  4ในข้อบัญญัตินี้ 

  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ง
เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่
เลี้ยงสัตว์  หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรงร้าน  แพ  คลังสินค้า  สำนักงาน  หรือ
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



2 
 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจร 

  “สถานที่จำหน่ายอาหาร”หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถ 
บริโภคได้ทันที  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือ
นำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ให้
ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60    

 ข้อ  5การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  เป็นอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  อาจมอบให้บุคคลใด
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแทนได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 

 ข้อ  6ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  เป็น
ต้นว่า  ถนน ตรอก ซอย  แม่น้ำ  คลอง  คู  สระน้ำ  บ่อน้ำ  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาม
เมือง  จัดตั้งไว้โดยเฉพาะ 

 ข้อ  7ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

 ข้อ  8  หากผู้ใด มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องใช้ถังรับที่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจัดให้เท่านั้น  มิเช่นนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองจะไม่
ให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 ข้อ  9ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

 ข้อ  10ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  
เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  เว้นแต่
เป็นการกระทำของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

 ข้อ  11ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
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ข้อ  12เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆต้องจัดให้มีที่ รองรับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยในอาคาร  หรือสถานที่นั้นๆให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

 ข้อ  13ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น
รั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้า
พนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

 ข้อ  14เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท  หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

 ข้อ  15ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยอันอาจทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทำโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ  16ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยไปทำการกำจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  
หรือเมื่อได้ทำการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กำหนดบริเวณที่ต้องทำการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไม่น้อย
กว่า 3  แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่
หรือบริเวณใดๆจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน
ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ  17เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตาม  ข้อ  15 ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝัง  หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อ  สุขลักษณะ 

 ข้อ  18 ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่  ถังรับ  หรือภาชนะ
อ่ืนใดที่จัดให้เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของผู้อ่ืน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้นั้น 

 ข้อ  19เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ  11และข้อ  
13ได้ต้องมาเขียนคำขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
และให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองดำเนินการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  โดย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆ  เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ  20ผู้ใดประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให้ยื่นคำขอรับบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
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(1) ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(2) อ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองประกาศกำหนด 

ข้อ 21 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 20 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล     

 (๑) หลักฐานที่จำเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 20 
(๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
 ๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

๒.๒)ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่น 
และสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
๒.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
๒.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด  น้ำยาฆ่าเชื้อ 
โรค (เช่น ไลโซน 5%) 
๒.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น 
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “ รถดูดสิ่งปฏิกูล ” เป็นต้น และต้องแสดง 
เลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออก 
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็น 
ได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประกาศกำหนด 

(๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน  
(๔) กรณีท่ีไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำ สิ่งปฏิกูลไป 
กำจัด ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๕) อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อาจกำหนดขึ้นภายหลังในกรณีที่เห็น

ว่าจำเป็นต่อการป้องกันโรค หรือภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๑) หลักฐานที่จำเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 20 
(๒) แผนงานการดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกำจัด 
 (ข)  วิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

(ค) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม 
เหตุรำคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้ง 
สุขอนามัยของประชาชน 

(๓) รายละเอียดในการดำเนินกิจการดังนี้ 
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะใช้ในการดำเนินกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย 
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 (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ในการดำเนิน 
กิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพัน 
หรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ผู้ขออนุญาตได้เช่า 
หรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

(๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ค.  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย  
(๑) หลักฐานที่จำเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 20 
(๒) แผนงานการดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน 
 (ข) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
 (ค) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี) 

(ง) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ 
ควบคุมเหตุรำคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน  
รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

 (จ) สถานที่และวิธีการ ในการกำจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดำเนินกิจการขั้นต้น 
ดังนี้ 
 (ก) จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป 
 (ข) จำนวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ ขน 
 (ค) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี) 
 (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

ข้อ  22เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใดๆไม่มีความประสงค์ขอรับบริการจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามข้อ   19ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  (ต้องแยกขยะก่อนเผา)  ฝัง  หรือวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อ
สุขลักษณะ 
 

 ข้อ  23เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆมีความประสงค์จะยกเลิกการรับบริการ
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วันทำการ 

 ข้อ  24ผู้ใดรับบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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 ข้อ  25ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำ
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 

 ข้อ  26ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย
ทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
สม.1  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่างๆตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  กำหนด 

 ข้อ  27คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามเมือง  กำหนด 

 ข้อ  28เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของคำขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  
สม.2 

ข้อ  29ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม  ตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ภายในกำหนด  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ  30ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการและความ
รับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสำเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนด  
30  วัน  ก่อนวันเริ่มการให้บริการ 

 ข้อ  31เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทำเป็นหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถิ่นภายในกำหนด  30  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

 ข้อ 32 เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.3ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 

 ข้อ  33ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

 ข้อ  34เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอเลิกการดำเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.4 
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 ข้อ  35หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.4 

 ข้อ  36ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.4  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบ
ถึงการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐานตามที่กำหนด 

ข้อ  37การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข  ดังนี้ 

(1)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม.2โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” 
กำกับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนต้นขั้วใบแทน 
(2)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเท่านั้น 

  (3)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทำลาย  หรือ
ชำรุด 

ในสาระสำคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและลงเล่มที่ เลขที่  ปี ของใบแทน
ใบอนุญาต 

 ข้อ  38 ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ  39ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูล 

ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  
สม.1 

(๒)ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดย 
ทำเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.2 
(3)คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ  ขน  หรือ  กำจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอย  โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ให้ใช้แบบ  สม.3 
(4)คำขออนุญาตการต่างๆให้ใช้แบบ  สม.4 

ข้อ  40กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสามเมืองนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  15  
วัน 

กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุ 
จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
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ข้อ  41บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสามเมือง 

 ข้อ 42ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 

 ข้อ  43 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อำนาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคำสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 
 

(ลงชื่อ) 
(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
 
                         อนุมัติ 
 
(ลงนาม)…………………………………………………… 
              (นายสานิตย์  ศรีทวี) 
                 นายอำเภอสีดา 
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อัตราค่าธรรมเนียม 

อ้างตาม พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 

เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทำการเก็บ 

และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     ฉบับละ  5,000 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย       ฉบับละ  5,000 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์ 
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    ฉบับละ 5,000 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
4.1 การเก็บและขนมูลฝอย 

4.1.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย 
ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ       150 บาท 

4.1.2 กรณีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 
เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 
หรือ 600 ลิตร หรือ0.6 ลูกบาศก์เมตร 
และให้เก็บหน่วยละ      150 บาท 

4.2 การกำจัดมูลฝอย 
4.2.1 กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

ไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร  หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ       200 บาท 

4.2.2 กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 
เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ0.6 ลูกบาศก์เมตร 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร  
และให้เก็บหน่วยละ      200 บาท 
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4.3 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน 
ตาม 4.1 หรือ 4.2 เกิน 3,600 กิโลกรัม 
หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร  
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 4.1 และ 4.2 ได้อีก 
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร  
หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราหน่วยละ     200 บาท 

4.4 การเก็บและขนมูลฝอย 
หรือการกำจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว 

4.4.1 การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม  
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 
และให้เก็บหน่วยละ       200 บาท 

4.4.2 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 
เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร  
หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 4.4.1 ได้อีก 
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม 
หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 
ในอัตราหน่วยละ       200 บาท 

4.4.3 การกำจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 140 กิโลกรัม  
หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 
และให้เก็บหน่วยละ      200 บาท 

4.4.4 ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กำจัดเป็นรายครั้ง 
เกิน 240 กิโลกรัม หรือ 1,200 ลิตร  
หรือ1.2 ลูกบาศก์เมตร 
ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 4.4.3 ได้อีก 
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม  
หรือ 1,200 ลิตร หรือ1.2 ลกูบาศก์เมตร 
ในอัตราหน่วยละ       250 บาท 
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4.5 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
หรือการกำจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว 

4.5.1 การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม 
หรือ 500 ลิตร หรือ 0.5 ลูกบาศก์เมตร 
และให้เก็บหน่วยละ       100 บาท 

4.5.2 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง 
เกนิ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร  
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.1 ได้อีก 
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลติร  
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร 
ในอัตราหน่วยละ      100 บาท 

4.5.3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง 
ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 100 กิโลกรัม  
หรือ 500 ลิตร  หรือ0.5 ลูกบาศก์เมตร 
และให้เก็บหน่วยละ      300 บาท 

4.5.4 ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่กำจัดเป็นรายครั้ง 
เกิน 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลิตร  
หรือ 1ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 5.5.3 ได้อีก 
โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 200 กิโลกรัม หรือ 1,000 ลติร 
หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร  
ในอัตราหน่วยละ      300 บาท 

4.6 ในกรณีที่คำนวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแล้ว 
เศษเกินกึ่งหนึ่งของหน่วยที่กำหนดใน 
4.1 ถึง 4.5 ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 

 

 

** หมายเหตุ อ้างตาม พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 


