
 

 

 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี 
เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี 
 เรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558 

 

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

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558  จากการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําปี พ.ศ. 2558  (ครั้งท่ี 1 )   เม่ือวันท่ี  12  
มีนาคม  2558  ไปแล้วนั้น 
 

 บัดนี้  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามีฉบับดังกล่าว  ได้รับการอนุมัติจาก
นายอําเภอหนองม่วงไข่ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือท่ี มท  0023.13/ 720  ลงวันท่ี  25 มีนาคม  2558  
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี     จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
แม่คํามี  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ผู้ใดสนใจใน
รายละเอียดของข้อบัญญัติฯฉบับนี้  สามารถตรวจสอบดูรายละเอียดได้ท่ีป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์  ณ ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อบัญญัติท่ีประกาศใช้ไปแล้ว
นั้น  สามารถสอบถามได้ท่ี   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ท่ี
หมายเลข 0-5463-5896 / 0-5450-6180  ในวันและเวลาราชการ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ    ณ   วันท่ี   26  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
             (ลงชื่อ)       
             (นายไพศาล  ชมภูม่ิง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
     

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาํบลแม่คํามี  
เรื่อง 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

ของ 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี 
อําเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(1) 
  

 
 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนตําบลแม่คําม ี
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2558 

 

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

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือแก้ไขการจัดการขยะ
ท่ีไม่ถูกต้อง และปัญหาขยะตกค้างสะสมให้เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจังหวัดแพร่ได้จัดทําแผนแม่บท
การจัดการขยะของจังหวัด  โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่งคือ  ให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง  และปลายทาง  เพ่ือ
คัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้  และลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปกําจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว  และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด
ระเบียบในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย จึงได้ปรับปรุง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  เรื่อง  การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552(กรณีเทศบาลมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552)  และ มาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  
มาตรา  63  มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี 
และนายอําเภอหนองม่วงไข่  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี เรื่อง  การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ตามนัย มาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
   (1) ข้อบังคับตําบล เรื่อง การเก็บ ขน หรือสิ่งกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2542 
  ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น (บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535)  
   “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี(บัญญัติ  
ตาม  มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 



(2) 
 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (บัญญัติตาม    
มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 
   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ 
สิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้(บัญญัติตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535) 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้(บัญญัติตาม  มาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535) 

ข้อ 6  การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ให้เป็น
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 9 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน(บัญญัติตาม มาตรา 18 พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาต
ให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 
  ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการเก็บ ขนหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  มอบให้
บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ตามอัตราท่ี
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ท้ังนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่คํามี  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง         (ออกตามความใน  
มาตรา 20(4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

ข้อ 9  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่คํามี  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย    เท   ท้ิง   หรือทําให้มีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทาง
สาธารณะ นอกจากในท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  จัดไว้ให้ 

 (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีถูก
สุ ขลั กษณะอย่ า ง เ พียงพอและเหมาะสมตาม ท่ี เจ้ าพนั กงานท้อง ถ่ิน โดย คําแนะนํ าของ เจ้ าพนัก งาน 
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (ออกตามความใน มาตรา 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 
 
 



(3) 
 

                    ข้อ 9/1  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัดขยะมูล
ฝอย  จึงให้ดําเนินการเก่ียวกับคัดแยกขยะดังนี้ 

(1) ให้ทุกครัวเรือน  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีให้บริการ  เก็บ 
ขน  หรือ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี   ลดปริมาณการใช้สินค้าหรือภาชนะ
บรรจุสินค้าท่ีไม่จําเป็น และทําให้เกิดขยะโดยให้มาใช้สินค้าชนิดเติม หรือ ใช้ตะกร้าจ่ายตลาด แทนการใช้ถุงพลาสติก
หรือใช้ภาชนะท่ีย่อยสลายได้ง่าย  และให้คัดแยกขยะ  โดยแบ่งขยะออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 

1.1 ขยะย่อยสลายง่าย  เช่น  พืช  ผัก  ผลไม้  เศษอาหาร 
1.2 ขยะย่อยสลายยาก (ขยะรีไซเคิล)  เช่น พลาสติก ไม้  ยาง  ผ้า  แก้ว  กระดาษ  โลหะ 

                             1.3 ขยะอันตราย (ขยะมีสารพิษ)  เช่น  กระป๋องสีสเปรย์  ขวดใส่สารเคมี  แบตเตอรี่  
ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟฟ้า 
                             1.4 ขยะท่ัวไป 

(2) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทตาม (1)  โดย
จัดวางในบริเวณดังต่อไปนี้ 

  2.1 ภาชนะรองรับขยะอันตราย (ขยะมีสารพิษ) ท่ี อบต.แม่คํามี จัดให้อยู่ท่ีบริเวณ
ด้านหน้าสํานักงาน อบต.แม่คํามี  หมู่ท่ี 3  ตําบลแม่คํามี 

 สําหรับขยะท่ัวไปให้ใส่ถุงดํา หรือ  ถังขยะท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  จัดไว้แล้วแต่เดิม 
(3)  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี   จะดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยท่ีได้คัดแยกดังกล่าวข้างต้น  

ทุกวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ เพ่ือนําไปกําจัดตามวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 
(4)  หากครัวเรือน  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ท้ิงขยะโดยไม่มีการคัดแยกขยะ  

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปชี้แจง ทําความเข้าใจ  ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องต่อไป 
(5 )  ห มู่ บ้ าน/ชุมชน ใด มีการ คัดแยกขยะพร้ อมเพรี ยง ทุกครั ว เ รื อน  อง ค์การบริหาร                   

ส่วนตําบลแม่คํามี    จะออกประกาศ/จัดทําป้ายประกาศ  เพ่ือเป็นเกียรติแก่หมู่บ้าน/ชุมชน  ต่อไป 
ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น

ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
(บัญญัติตาม มาตรา 19 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  จะต้อง
ยื่น  คําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้(ออกตาม    
ความใน มาตรา 54  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  ประกาศกําหนด 
ข้อ 12  ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
          (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

     (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ต้องมีลักษณะดังนี้ 
        1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

1.1.2) ส่วนของรถท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม ปกปิดมิดชิด สามารถ 
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีอุปกรณ์หรือฝาปิด-เปิดถังท่ีสนิทอยู่ด้านบน และสามารถรับแรงดันจาก
การสูบสิ่งปฏิกูลได้  
 
 



(4) 
 

1.1.3) ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่รั่วซึม 
1.1.4) มีป๊ัมสูบสิ่งปฏิกูลชนิดเฮพวี่ ดิวต้ี (Heavy duty) ท่ีสามารถสูบ

ของแข็ง และมีการติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
1.1.5) ตัวถังรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “รถสูบสิ่งปฏิกูล” ชื่อบริษัท

หรือเจ้าของกิจการ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขทะเบียนใบอนุญาต(กรณีท่ีต้องขอใบอนุญาตหลายท้องถ่ิน ให้พิมพ์
เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก ส่วนใบอ่ืนๆให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ท่ีรถเพ่ือการตรวจสอบ) ท่ีด้านข้างท้ัง 2 
ด้านของตัวถังรถท่ีเห็นได้ชัดเจน และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร  

1.1.6) ต้องมีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังใส่น้ํา ไม้กวาด    
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค( เช่น ไลโซน 5%) และน้ํายาดับกลิ่น 

1.1.7)  ต้องมีชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  เสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง   

1.1.8) ผู้ประกอบการรถสูบสิ่งปฏิกูล จะต้องระบุแหล่งท่ีจะนําสิ่งปฏิกูลไป
บําบัด และมีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานท่ีบําบัดนั้น  เว้นแต่จะมีระบบบําบัดของตนเอง ท้ังนี้ 
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล จะต้องมีลักษณะตามแบบท่ีกรมอนามัยกําหนด หรือแบบอ่ืนท่ีกรมอนามัยให้การรับรอง 

(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
(2.1) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขาภิบาล   คือต้องเป็นแบบถังเกรอะ        

( Septic tank) มีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะเก็บกักได้นานถึง 28 วัน เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล โดยระบบ 
Anaerobic หรือ อาจเป็นระบบการย่อยสลายโดยใช้อากาศ ( Aerobic) ก็ได้  

(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย  
       3.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
       3.2) คุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอย  ต้องสามารถปกปิดมิดชิดได้ไม่ทําให้มูลฝอย 

หกหล่น หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย ต้องไม่รั่วซึม ต้องพ่นสี หรือข้อความใดๆ เช่น “รถเก็บขนมูลฝอย” เลขรหัส
ใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงานท่ีอนุญาต  เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานและประชาชน 

       3.3) วิธีการในการเก็บขนมูลฝอย จะต้องมีการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ต้องผูกผ้า
ปิดปาก จมูก สวมถุงมือ และสวมเสื้อสะท้อนแสง  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มิให้มีมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่นหรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
   ข้อ 13 เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด   และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นท่ีจะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคําขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล         
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกําหนด      ใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี(บัญญัติตาม มาตรา 56  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  
 
 
 



 (5) 
 

ข้อ 14 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์(ออกตาม
ความใน มาตรา 54 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

ข้อ 15 ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้(ออกตามความใน มาตรา 20 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะท่ีทําการสูบสิ่งปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง

ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และใช้น้ํายาดับกลิ่น เพ่ือป้องกันการรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือ
ยาง และรองเท้าหนังยาง  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวันทุกวัน 

(1.2) เม่ือทําการสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทําความสะอาดท่อหรือสายดูดสิ่งปฏิกูล โดยการ
ดูดน้ําสะอาดจากถัง  ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทําความสะอาด
ท่อหรือสายท่ีใช้ดูด   สิ่งปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%)  กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูล
หกเรี่ยราด ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วทําความสะอาดด้วยน้ําอีกครั้งหนึ่ง 

(1.3) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย หรือกําจัด
ด้วยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่สาธารณะ  หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร้องซึม โดยต้องอยู่ห่างจาก
แหล่งน้ําด่ืมน้ําใช้ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

 (1.4) ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

 (1.5)  ห้ามนํารถสูบสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจการอ่ืน และต้องดูแลมิให้ข้อความท่ีพิมพ์บนตัวถัง
รถลบเลือน 

 (1.6)  ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเก่ียวกับ “สุขลักษณะของการ
จัดการสิ่งปฏิกูล”  ตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินกําหนด 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
(2.1) ผู้ประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

2.1.1 ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขาภิบาล   คือต้องเป็นแบบถังเกรอะ        
( Septic tank) มีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะเก็บกักได้นานถึง 28 วัน เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล โดยระบบ 
Anaerobic หรือ อาจเป็นระบบการย่อยสลายโดยใช้อากาศ ( Aerobic) ก็ได้  

 (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย 
       3.1) คุณลักษณะของรถเก็บขนมูลฝอย  ต้องสามารถปกปิดมิดชิดได้ไม่ทําให้มูลฝอย 

หกหล่น หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย ต้องไม่รั่วซึม ต้องพ่นสี หรือข้อความใดๆ เช่น “รถเก็บขนมูลฝอย” เลขรหัส
ใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงานท่ีอนุญาต  เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ
ของเจ้าพนักงานและประชาชน 

       3.2) วิธีการในการเก็บขนมูลฝอย จะต้องมีการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน ต้องผูกผ้า
ปิดปาก จมูก สวมถุงมือ และสวมเสื้อสะท้อนแสง  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย มิให้มีมูลฝอยเหลือ
ตกค้างในขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่นหรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 

 (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
4.1) วิธีการกําจัดมูลฝอย  ต้องเป็นระบบการกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  ไม่ทําให้ 

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรําคาญ อันเนื่องมาจาก เสียง กลิ่น ควัน ผงและฝุ่นละออง 
4.1.1 ระบบเตาเผา (Incimerater) ต้องไม่ก่อให้เกิดเขม่าเถ้า ฝุ่นละอองท่ีไป 

กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณข้างเคียง  
 



(6) 
 

4.1.2 ระบบฝังกลบ (Sanitary Land - Fill) ต้องมีระบบรองรับน้ําขยะ  
(Leachate) ไปกําจัดโดยไม่ปล่อยให้เกิดการปนเป้ือนแหล่งน้ําธรรมชาติและพ้ืนดินของชุมชน   

4.1.3 ระบบหมักเป็นปุ๋ย (Decompose) ต้องไม่เกิดกลิ่นเหม็นท่ีรุนแรงหรือเป็น 
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนําโรค โดยเฉพาะแมลงวัน ยุง  แมลงสาบ หรือแมลงนําโรคชนิดอ่ืนๆ 
   ข้อ 16 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  เท่านั้น(บัญญัติตาม มาตรา 55 วรรคหนึ่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต(บัญญัติตาม 
มาตรา 55 วรรคสอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ ต่ออายุใบอนุญาตให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนด(ออกตามความใน มาตรา 55 วรรคสาม พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว้ท้าย
ข้ อ บัญ ญั ติ นี้ ใ น วั น ท่ี ม า รั บ ใ บ อนุญ า ตสํ า ห รั บ ก ร ณี ท่ี เ ป็ น ก า ร ขอ รั บ ใ บ อนุญ า ตครั้ ง แ ร ก  ห รื อ ก่ อน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย 
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ     เว้น
แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้ มีหน้า ท่ี ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่า 
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน(ออกตามความใน มาตรา 65 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535) 
  ข้อ 18 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่คํามี  (บัญญัติตาม มาตรา 64  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 19 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้(ออกตามความใน มาตรา 20(5) 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย       
ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ(บัญญัติตาม มาตรา 57  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 21 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบ     ท่ี
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ    และ
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย (ออกตามความใน มาตรา 
58 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
 
 



(7) 
 
  ข้อ 22 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร       แต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน(บัญญัติตาม มาตรา 59  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 23 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (2) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
                                 2535 
   (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน (บัญญัติตาม มาตรา 60  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535) 
  ข้อ 24 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี (บัญญัติตาม มาตรา
61  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 25 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต(บัญญัติตาม มาตรา 62  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) 
  ข้อ 26 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนท่ีการให้บริการเก็บ ขน  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี  หรือเขตพ้ืนท่ีการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ต้องดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดย
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด(ออกตามความใน มาตรา 20(3) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 27 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่คํามี  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้(บัญญัติตาม มาตรา 44 วรรคสอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535) 
  ข้อ 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แม่บทตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กําหนด
ไว้แล้ว) 
 

  ข้อ 29 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี   รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 



 
 
 

  ข้อ 30 ข้อบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ข้อบัญญัตินี้ 
ส่วนการใดท่ียังอยู่ระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับตําบลหรือข้อบัญญัติท่ีใช้อยู่ก่อนวันท่ี
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อ 31 การใดท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ไม่มีระเบียบ  หลักเกณฑ์  ประกาศ  คําสั่ง  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8) 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ข้อบัญญัตินี้ 
ส่วนการใดท่ียังอยู่ระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับตําบลหรือข้อบัญญัติท่ีใช้อยู่ก่อนวันท่ี

การใดท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  หรือยัง
ไม่มีระเบียบ  หลักเกณฑ์  ประกาศ  คําสั่ง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี กําหนดไว้  ให้นํา

ศ.2535  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

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

ข้อบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ข้อบัญญัตินี้  
ส่วนการใดท่ียังอยู่ระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับตําบลหรือข้อบัญญัติท่ีใช้อยู่ก่อนวันท่ี

ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  หรือยัง 
กําหนดไว้  ให้นําบทบัญญัติแห่ง

 

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

 

 



 

(9) 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่คํามี   

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2558 
 

ลําดับ รายการ บาท 
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4) 

1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ 
     เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป                ลูกบาศก์เมตรละ 
     เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
     เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 
1.2 (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
            - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                                                                        เดือนละ 
            - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร      เดือนละ 
     (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร ข้ึนไป 
            - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลกูบาศก์เมตร                                                              เดือนละ 
             - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
               หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                                  เดือนละ 
     (ค) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นคร้ังคราวคร้ังหนึ่งๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                    คร้ังละ 
          เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
         หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                             ลูกบาศก์เมตรละ 
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2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
2.1  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 
      (ก) รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบ  
           แทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                                      ฉบับละ  
      (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน็ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ  
           แทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                                      ฉบับละ  
 
2.2 ใบอนุญาตดําเนนิกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อกําหนดของท้องถ่ินกําหนดให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ิน ตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เป็นการค้า 
ตามมาตรา 33                                                                                              ฉบับละ 
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3. ค่าปรับการกระทําผิดข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
   - ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
 

 
1,000.00 

 
  


