
 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ  โดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับและนายอําเภอศรีนคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับนับตั้งแตวันท่ีได 

ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับเปนผูรักษาการตามใหเปนไปตาม 

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  พนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองมะพลับผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน 

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีสรางขึ้น 

เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยชั่วคราวดวย 

  “ผูไดรับมอบหมาย”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองมะพลับใหทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองมะพลับ 

  “ผูไดรับใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล

คลองมะพลับใหทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ 

 

หมวด  ๒ 

การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

ขอ  ๖  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่  หรือทางสาธารณะ

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับอนุญาตหรือจัดไวให 

ขอ  ๗  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในที่หรือทางสาธารณะ 



 หนา   ๖๗ 
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ขอ  ๘  หามผูใด  ถาย  เท  หรือระบายส่ิงปฏิกูลจากอาคาร  หรือยานพาหนะในท่ีหรือทางสาธารณะ

หรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ขอ  ๙  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๐  หามผูใด  ปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่ดินของตน  หรือของบุคคลอื่น   

ในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 

ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด   

ขอ  ๑๒  หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน  

สถานที่ถายเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ  เวนแตจะทําเปน 

การกระทําของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับในการปฏิบัติหนาที่ตามที่องคการบริหาร

สวนตําบลคลองมะพลับไดมอบหมาย 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอย 

ในสถานท่ี  อาคาร  หรือสถานที่ใดในครอบครองของตนและรักษาความสะอาดบริเวณอาคารหรือสถานที่ 

ของตนใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

ภาชนะตามวรรคหนึ่ง  ตองไมรั่วไหลและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงวันและสัตวอ่ืน ๆ  ได  ทั้งตอง 

เปนไปตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

 

หมวด  ๓ 

คาธรรมเนียม 

   

ขอ  ๑๔  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับไดดําเนินการเอง  หรือไดมอบหมายหรือไดออก 

ใบอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  บุคคลผูเปนเจาของอาคารในเขต

ที่มีการดําเนินการดังกลาว  มีหนาที่ตองเสียคาบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ซึ่งไมเกินอัตราที่กําหนดไว 

ในกฎกระทรวง 

อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดตามความในวรรคแรกใหทําเปนประกาศดวย 

ขอ ๑๕ คาบริการในการดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหชําระ  ดังนี้ 

  (๑)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับเปนผูดําเนินการเอง  หรือมอบหมาย

ใหผูใดเปนผูดําเนินการแทนใหชําระใหแกองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ 

  (๒)  กรณีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับออกใบอนุญาตใหผูอื่นเปนผูดําเนินการ  

ใหชําระแกผูไดรับใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

กิจการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   

ขอ  ๑๖  หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือเปนผูไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแทนองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับตามเงื่อนไขที่ตกลงรวมกัน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับอาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทน

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับหรืออาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยกัน 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  หรือเรือขน  หรือสถานท่ี

เทมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ  ๑๘  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือสถานที่

สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตที่ซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดไวโดยเฉพาะ 

ขอ  ๑๙  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมหมักหมมเปนจํานวนมาก   

จนกอใหเกิดเหตุรําคาญเห็นไดจากท่ีสาธารณะจะตองจัดเก็บ  ขน  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาท่ีกําหนด  เมื่อพนกําหนดเวลาแลวผูครอบครองสถานท่ีหรืออาคาร  

จะตองใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับทําการเก็บขนจากสถานท่ีดังกลาวซึ่งตนครอบครอง   

และตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ใหคิดคาบริการได 

ไมเกินอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับกําหนด 

ขอ  ๒๑  ผู ไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามคําส่ังหรือขอแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  เจาพนักงานทองถิน่  และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัด   

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  ขอบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  และพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข 

หมวด  ๕ 

การเกบ็  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   

ขอ ๒๒ ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาต  ตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้ 

  (๑) ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงาน  

เก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตลอดจนวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) รถที่ใชในการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูลตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑)  สวนของรถท่ีใชบรรจุส่ิงปฏิกูลนั้นตองปกปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  สามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวพาหนะนําโรคได 

   (๒.๒)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  ควรอยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม 

   (๒.๓)  มีหนังสือมอบหมายหรือใบอนุญาตติดไวประจํารถเพ่ือตรวจสอบ 

  (๓) ตองมีการทําความสะอาดรถที่ใชเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  

และน้ําเสียที่เกิดจากการทําความสะอาดตองไมปลอยทิ้งใหเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอมและกอใหเกิด 

ความเดือดรอนกับผูอื่น 

  (๔) พนักงานผูทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทายางหรืออุปกรณอื่นที่สามารถปองกันการสัมผัสกับส่ิงปฏิกูลได  โดยใหถูกตองตามสุขลักษณะ

ทุกครั้งที่ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๕) ในการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองมีการดําเนินการท่ีถูกสุขลักษณะไมกอใหเกิดมลพิษ 

ทางส่ิงแวดลอมและแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

 

หมวด  ๖ 

การเกบ็  ขน  กําจัดมูลฝอย 

   

ขอ ๒๓ ผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย  ดังนี้ 

  (๑) ผูไดรับมอบหมายหรือไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณอยางพอเพียงและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บ  ขน   

และกําจัดมูลฝอย 

  (๒) รถขนถายมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  สวนของรถที่ใชสําหรับใสมูลฝอยนั้นตองมีโครงสรางท่ีสามารถปองกัน

การปลิว  การตกหลน  และการรั่วซึมของมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยาย  อีกท้ังปองกันกล่ิน

และสัตวพาหะนําโรคได 

   (๒.๒)  มีหนังสือมอบหมายหรือใบอนุญาตติดไวประจํารถเพ่ือตรวจสอบ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) พนักงานผูทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทายางหรืออุปกรณอื่นที่สามารถปองกันการสัมผัสกับมูลฝอยไดโดยถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 

ทุกครั้งที่ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย 

  (๔) ตองมีการทําความสะอาดรถท่ีใชขนถายมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

และน้ําเสียท่ีเกิดจากการทําความสะอาดตองไดรับการบําบัดหรือจัดการดวยประการอื่นกอนปลอยท้ิง 

โดยประการที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น 

  (๕) ในการกําจัดมูลฝอยตองมีการดําเนินที่ถูกหลักสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดมลพิษ 

ทางส่ิงแวดลอมและแหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๖) ใหดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยท่ีอยูในท่ีหรือทางสาธารณะในเขต

องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับโดยถือเปนหนาที่ของผูไดรับมอบหมายหรือผูไดรับใบอนุญาต   

โดยไมคิดคาบริการเพ่ิมขึ้นสําหรับในสวนนี้ 

ความในวรรคแรกใหใชบังคับถึงการดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยอันเกิดจากการจัด 

งานมหรสพหรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  ของหนวยงานของรัฐซึ่งจัดใหมีขึ้นภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองมะพลับดวย 

 

หมวด  ๗ 

ใบอนุญาต 

   

ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับ

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ชุด   

(กรณีบุคคลธรรมดา) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ชุด  (กรณีบุคคลธรรมดา) 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  และบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  จํานวน  ๑  ชุด  (กรณีนิติบุคคล) 

  (๔)  หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 

  (๕)  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  (ถามี) 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับกําหนด 

ขอ ๒๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๒๔  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน ไลโซน ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองมี 

คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๒๔ 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓) ตองมีแผนงานการดําเนินกิจการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

   (๓.๒)  วิธีการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมการควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

  (๔) รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม  ดังนี้ 

   (๔.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

   (๔.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

   (๔.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนินกิจการ 

ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๕) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๕.๑) หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๒๕ 

  (๖) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๖.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการ  เก็บ  ขน 

   (๖.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๖.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

     (๖.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกดิอนัตรายตอการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   (๖.๕)  สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

    (๗) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  

ดังนี้ 

   (๗.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 
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   (๗.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บขน 

   (๗.๓)  สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  (ถามี)  ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุ

ดวยวาทรัพยสินที่จะใชในการดาํเนนิกิจการดงักลาว  ส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระ

ติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมา

หรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

    (๘) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๒๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดงักลาวไมถกูตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  

และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอ

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย 

เหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๘ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  ตองปฏิบัติตามที่กําหนด 

ในขอ  ๒๘ 

ขอ ๒๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองมะพลับเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตย่ืนคําขอตอใบอนุญาต 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบอนุญาตเดิม 

ขอ ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๑  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลคลองมะพลับ 

ขอ  ๓๒  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ ๓๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๘  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๘ 

อํานาจหนาทีเ่จาพนักงานทองถิ่น 

   

ขอ  ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือเงื่อนไข  ขอกําหนดท่ีกําหนดไวใน 

ขอบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตของผูนั้นไวไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาต

มีเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือเงื่อนไข  ขอกําหนดท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ที่ไดรับใบอนุญาต 

ขอ ๔๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบแทนใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๙ 

บทกําหนดโทษ 

   

ขอ  ๔๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒   

และขอ  ๑๓  ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ลํายงค  แกวหายเคราะห 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองมะพลับ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลคลองมะพลบั   
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท)

๑ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๑.๑ คา่เก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  

- เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  
                                                                         ลูกบาศก์เมตรละ  
   - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 

๑.๒ คา่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจําเดือน 
  (๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือนสําหรับ (บ้านทั่วไป)  
อาคารหรือเคหสถาน 
   - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐  ลิตร                                       เดือนละ 
   - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐ ลิตร               เดือนละ 
   - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร        เดือนละ 
   - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร           เดือนละ 

 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐

 

  (๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป ประจําเดือนสําหรับตลาดและโรงงาน
อุตสาหกรรม 
   - สถานที่มีมลูฝอย วันหน่ึง ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร (๑,๐๐๐ ลิตร)     เดือนละ 
   - วันหน่ึง เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๑ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                                     เดือนละ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐

 

๑.๓ คา่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปน็ครั้งคราว 
  (๑.๓.๑)  ที่มปีริมาณไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร   ครั้งละ 
  (๑.๓.๒)  ที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
ค่าเก็บและขน ๑ ลกูบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร       ลูกบาศก์เมตรละ 
  (๑.๓.๓)  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                           ลูกบาศก์เมตรละ 
  (๑.๓.๔)  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 



-๒- 
 

ลําดับที ่ รายการ 
อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
 ๑.๔ คา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน

  (๑.๔.๑)  กรณีที่มีนํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรมั  
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓  ลิตร                                                  เดือนละ 
  (๑.๔.๒)  กรณีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร 
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของ 
แต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร                                         เดือนละ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 ๑.๕ คา่เก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครัง้คราว

  (๑.๕.๑)  ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง คิดอัตรา                                  ครั้งละ 
(ทั้งน้ี  ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
  (๑.๕.๒)  กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน  ๗๕ กิโลกรัม  
หรือมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก                        ครั้งละ 
  (๑.๕.๓)  กรณีที่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม  
หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม  
หรือทุก ๆ ๕๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัมหรือ ๕๐๐ ลิตร            หน่วยละ 

๓,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐ 
 
 

๔๐๐ 
๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเป็นธุรกิจ

หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  (๒.๑) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป                   ฉบับละ 
  (๒.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป                           ฉบับละ 
  (๒.๓) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ                                 ฉบับละ 
  (๒.๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                         ฉบับละ 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

                                                                                   องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ 
                 วันที่............เดือน............................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ........................................................................อายุ...................ปี 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่........................ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................ตําบล............................... 
อําเภอ.......................................จงัหวัด.................................................โทรศัพท์.................................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน์ 

 ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

 ด้วยการคิดค่าบริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 ๑. พ้ืนที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทําการ.......................................................................................... 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ......................................................................................................................... 
สถานที่ดําเนินการ........................................................................................................................................... 
 ๒. พร้อมคําขอน้ี ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวของผู้ประกอบการ 
  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและของ 
ผู้รับมอบอํานาจกรณีมีผูข้อไมส่ามารถยืนคําขอด้วยตนเอง  

๒.๔ ....................................................................................................................................... 
๒.๕ ....................................................................................................................................... 

 ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความในแบบคําขอน้ี 
เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  และเง่ือนไข  หลักเกณฑ์ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ 

 

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

                                    (...........................................................) 

 



แบบ สม. ๒ 

ใบอนุญาตใหร้ับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 
เล่มที่....................เลขที่................../.............................................. 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ 
 

 อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ...............................................................อายุ........................ปี 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่............................ถนน.......................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.................................................. 
 ๑. รับทําการ 

  เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 

  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
  ด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ............................................. 
 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.................................................................................................... 
 ๓. ค่าธรรมเนียม....................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่.........วันที่......................... 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ เรื่อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ๔.๒ ......................................................................................................................................... 
 ๕. ใบอนุญาตน้ีสิ้นอายุในวันที่.......................เดือน....................................พ.ศ...................................... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.....................เดือน................................พ.ศ........................... 
 
 
                                                                               (ลงช่ือ)......................................................... 
                                                                                      (.........................................................) 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
รายการต่ออายุใบอนญุาตให้รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที/่

เลขที ่

เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

คําเตือน 
 ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักทําการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 ๒. ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๓. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
 



แบบ สม. ๓ 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รบัทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ 

วันที่................เดือน........................พ.ศ.................. 

 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ช่ือ.................................................................อายุ........................ปี 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่.................................ถนน................................ตําบล..................................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................................... 

 ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตให้รับทําการ (    )   เก็บ  ขน  (    ) กําจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต  เล่มที่.........เลขที่...........เมื่อวันที่..........เดือน.....................พ.ศ........... 

ค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่.........เดือน........................พ.ศ........... 

 ๒. พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาด้วยแล้ว 

 ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับ เรื่อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะพลับกําหนด
ทุกประการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

(ลงช่ือ)..........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

         (...........................................................) 

 

 

 



แบบ สม. ๔ 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

 เขียนที่........................................... 

วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า................................................อายุ..............ปี   สัญชาติ............................................................ 

อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก / ซอย.............................ถนน.......................หมู่ที่......................................... 

ตําบล...................................อําเภอ..............................จังหวัด.................................โทรศัพท์............................... 

ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.................................................................................................................... 

 ด้วย......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 จึงมีความประสงค์................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  
ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)............................................................ผู้ขออนุญาต 

                                      (.............................................................) 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

