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หลักการ 

 เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562 ส าหรับใช้บังคับในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

 
เหตุผล 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน และการก าจัดขยะมูลฝอย 
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 16 (17) และ
มาตรา 16 (18) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 20  
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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ร่าง 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

......................................................... 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย และนายอ าเภอแม่แตง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว ้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย แล้วหกสิบวัน 

ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ ค าสั่งใดๆ ในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า สิ่งของท่ีมนุษย์ไม่ต้องการใช้งานแล้ว เช่น เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่ง
อื่นใดท่ีเก็บกวาดจากบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย ถนน ตลาด โรงเรียน ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอื่นรวมถึงสถานท่ี
สาธารณะ  
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่ง
ท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย หรือผู้ท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
 ข้อ 5  การเก็บ ขน ก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เป็น
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย อาจร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย อาจมอบให้บุคคลใด 
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้  
 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท า
การเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ  ขนหรือก าจัด
ขยะมูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือ
เขตพื้นท่ีการอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย และระเบียบปฏิบัติได้ตาม
ความจ าเป็น  

ข้อ ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการ
เก็บ ขนหรือก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองก๋าย มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ตามอัตราท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ท้ังนี ้การจะก าหนดอัตรา 
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ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย จะต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ข้อ ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจัดขยะมูลฝอย ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย การจัดการขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้  

(๑ ) ห้ามมิให้ผู้ ใดท าการถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นซึ่ งขยะมูลฝอยในท่ีหรือ           
ทางสาธารณะนอกจากในท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายจัดไว้ให้  

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับขยะ        
มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้า
พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

 (๓)  ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองหรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  

ข้อ ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  

 (๑)  ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 (๓)  อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ประกาศก าหนด  
ข้อ ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 9 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
      (ก)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
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2. ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและ
สัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด – เปิด อยู่ด้านบน 

3. มีปั้มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
4. ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่รั่วซึม 
5. มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 

เช่น ไลโซน 5% 
6. ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลข
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อ
บริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจนตามท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายประกาศก าหนด 

ข้อ ๑2  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ          
ไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ             
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความ            
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ได้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือ
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัตินี้  

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง            
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 
15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๑3  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้
ถือว่าสละสิทธ์ิ  
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ข้อ ๑4  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ

เง่ือนไขดังต่อไปนี้  
(๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล  

(ก) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบตัิงานประจ าวัน 

(ข) ท าความสะอาดท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือ
สายท่ีใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค เช่น ไลโซน 5% 

(ค) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วย
วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยท้ิงสู่สาธารณะ 

(ง) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่น    
ไลโซน 5% แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(จ) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

(ก) หลักฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 10 
(ข) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีต้องการรับก าจัด 
2. วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
 3. วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม

เหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน รวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 
(ค)  รายละเอียดในการด าเนินกิจการ ดังนี้ 

 1.  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย 

 2.  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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 3.  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน และโรงงานท่ีจะใช้ในการด าเนิน

กิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใดท่ีเป็น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

(ง)  หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(3)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย 

(ก)  หลักฐานท่ีจ าเป็นเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ 10 
(ข)  แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้ 

 1.  ประเภทของมูลฝอยท่ีต้องการเก็บ ขน 
 2.  วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
 3.  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี) 
 4.  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ

ควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมท้ังสุขอนามัยของ
ประชาชน 

 5.  สถานท่ีและวิธีการในการก าจัดมูลฝอยท่ีเก็บ ขน 
(ค)  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการ

ขั้นต้น ดังนี้ 
1.  จ านวนพนักงานท่ีคาดว่าจะต้องมี และหน้าท่ีโดยสังเขป 
2.  จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ ขน  
3.  สถานท่ีรวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี) 

ท้ังนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจการดังกล่าว ส่ิงใดท่ีเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือส่ิงใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอื่นท่ีผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

(ง)  หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ข้อ ๑5  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันท่ีออก

ใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เท่านั้น  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
      ข้อ  ๑6  ผู้ ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครัง้แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ี
ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 
ยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น
ก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน  

ข้อ ๑7  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

ข้อ ๑8  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๑9  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็น ได้
ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  

ข้อ 20  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือชารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือชารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ี ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

 



-9- 
 
ข้อ ๒1  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2560 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒2  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับ
ใบอนุญาต  

(๑)   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)   ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
(๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 หรือข้อบญัญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒3  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าสั่ง ไปถึง หรือ
วันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๒4  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต ส าหรับการประกอบกิจการท่ี        
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ ๒5  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีการให้บริการ
เก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย หรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 

 






