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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทับคลอและนายอําเภอทับคลอ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอตั้งแตวันท่ีไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับคลอแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลทับคลออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  

มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 
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มูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมในกรณีประกอบงานพิธีตามประเพณีตาง ๆ  กอนจะนํามาทิ้ง 

ในภาชนะที่ทางองคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดรองรับไวใหหรือตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป 

และมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชได  มูลฝอยอันตรายบรรจุใสถุงหรือภาชนะโดยตรงตองมีการปองกัน

การหกหลนของมูลฝอยกอนนํามาทิ้งในที่รองรับมูลฝอย  ซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบลทับคลอจัดไวให 

(๔) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองมีหนาที่ชําระภาษีการเก็บขนมูลฝอย 

ใหกับองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  ตามอัตราและระยะเวลาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

กําหนด 

(๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต  ๘๐  หองขึ้นไป 

หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยมากกวา  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ธุรกิจรานคา  สถานประกอบการ  สถานบริการ  

ตลาด  สถาบันตาง ๆ  ที่มีมูลฝอยเกิน  ๒  ลูกบาศกเมตร  (๒  ตัน)  ตอวัน  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๕.๑) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๕.๑.๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยท่ัวไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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   (๕.๑.๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี 

   (๕.๑.๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๕.๑.๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (๕.๑.๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

 (๕.๒) ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๕.๒.๑)  ตั้งอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  

แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารที่ 

ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหาร  

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๕.๒.๒)  ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๕.๒.๓)  มีลักษณะปดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถปองกันสัตวและแมลง

พาหนะนําโรค  สะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวม

และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

   (๕.๒.๔)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสําเนาทะเบียนบานเจาของ

กิจการ 

(๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

(๓)  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ 

(๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

(๕)  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบกิจการ  สามารถใชประกอบกิจการนั้นได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖)  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร  (กรณีผูขอรับใบอนุญาต 

ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบกิจการ) 

(๗)  สําเนาทะเบียนรถยนตบรรทุกที่ใชประกอบกิจการ 

(๘)  สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใชในการดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล

มูลฝอย 

(๙)  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีเจาของไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง) 

(๑๐)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๑๑)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  ปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 



 หนา   ๑๓๘ 
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  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๑.๔) อื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) ตองจัดทํารายละเอียดแผนงานดาํเนนิการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้  มีเอกสิทธิ์

ในท่ีดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี  ท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใชในการดําเนิน

กิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือ 

  (๒.๑.๔)  ส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชา 

  (๒.๑.๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล  ดังนี้ 

    (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดินแหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพานะนําโรค 



 หนา   ๑๓๙ 
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  (๒.๒.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๒.๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด   

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชเก็บขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินสัตว

และแมลงพาหะนําโรค  รวมถึงตองปองกันมิใหมูลฝอยรวงหลนในระหวางเก็บ  ขน  ได 

  (๓.๑.๓)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความดานขางและดานหลังตัวรถ  เก็บขน

มูลฝอยเพ่ือใหรูวาเปนพาหนะเก็บขนมูลฝอย  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดท่ีเห็น 

ไดชัดเจนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดทําแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๓.๒.๑)  ประเภทมูลฝอยที่ตองเก็บ  ขน 

  (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๓.๒.๓)  วิธีแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

  (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  การควบคุมเหตุรําคาญ  

ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตอน  

ดังนี้ 

  (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงาน 

  (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บขน 

 ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุวาทรัพยสินที่ใชในการดําเนินกิจการดังกลาวส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์

ของผูขออนุญาต  และโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาต

ไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

  (๓.๓.๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๔๐ 
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(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดิน  ที่ใชกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาล  และมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ีปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของคนงาน  และประชาชนขางเคียง  มีวิธีการปองกันการแพรกระจายการของ 

สารมลพิษและการแพรกระจายของเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  และกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ   

รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

  (๔.๒.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerator)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  เถาฝุนละออง

ที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

  (๔.๒.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitary  Landfill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  (Leachate)   

ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

  (๔.๒.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิดกล่ินเหม็นที่รุนแรง  

หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น  ๆ 

 (๔.๓) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบกําจัด  

มูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๔) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง 

และสวมผาปดปาก  ปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

 (๔.๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และ 

ในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี 

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

 (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตามหลักสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 
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 (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา

หนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี 

ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะ  ใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

 (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงาน  เก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล  ตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัตงิานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถงึแขง  

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
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ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทับคลอ 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ 

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทับคลอกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี ้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ 

บริหารสวนตําบลทับคลอ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เสถียร  เบาคํา   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับคลอ 



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 

(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
ลูกบาศก์เมตรละ 

(๑.๑.๒) เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเท่ากับ  
๑ ลูกบาศก์เมตร 
(๑.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

(๑.๒.๑)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป ประจําเดือน  
(๑) ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
(๒) ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ค่าเก็บ 

และขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร เดือนละ 
(๓) ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 

เดือนละ 
(๔) ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
(๑.๒.๒)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 

(๑) ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
(๒) ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  

หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลกูบาศก์เมตรละ 
(๑.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 

 (๑.๓.๑)  ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
  (๑)  กรณทีี่มีนํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปรมิาณไม่เกิน  
๑๓ ลิตร เดือนละ 
 (๒)  กรณีทีม่ีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปรมิาณ เกิน ๑๓ ลติร  
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรมั  
หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ 

(๑.๓.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นครั้งคราว 
 (๑)  ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง คิดอัตรา ครั้งละ (ทั้งน้ี ให้กําหนดเป็นอัตรา 
ตามระยะทางที่เก็บขน) 
 (๒)  กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปรมิาณ  
ไม่เกิน ๕๐๐ ลติร ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครัง้ละ 
 (๓)  กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คดิ 
ค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรมั หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรอืเศษของ  
๗๕ กิโลกรมั หรือ ๕๐๐ ลิตร  หน่วยละ                                                            

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๑๐ 
๑๕ 

 
๖๐ 

 
๖๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

๔๐๐ 
 
 

 



 
-๒- 

 

ลําดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

๒ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๒.๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(๒.๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ  
(๒.๓) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ  
(๒.๔) ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ  

    

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

              
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

คําขอรบัใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

                                                                                            องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ 
                                                                          วันที่............เดือน........................พ.ศ. .................. 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ....................................................................................อายุ...........ปี 
อยู่บ้าน/สํานักงาน เลขที่..........................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล.......................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ 

 ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ 

 ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 ๑. พ้ืนที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทําการ................................................................................................. 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.................................................................................................................................. 
สถานที่ดําเนินการ..................................................................................................................................................... 
 ๒. พร้อมคําขอน้ี ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนาทะเบียนบ้าน
เจ้าของกิจการ 
  ๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัด 

๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ทีใ่ช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบกิจการ  
๒.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
๒.๕  หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ สามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ 

โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
๒.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการ) 
๒.๗ สําเนาทะเบียนรถยนต์บรรทุกทีใ่ช้ประกอบกิจการ 
๒.๘ สําเนาแสดงสิทธิการครอบครองหรือกรรมสิทธ์ิในที่ดินที่ใช้ในการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

มูลฝอย 
  ๒.๙ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๒.๑๐ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๑๑ อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อกําหนด 
 ๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดและข้อความในแบบคําขอนี้
เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญติัว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทับคล้อ 

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

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



 
-๒- 

 

ใบอนุญาตใหร้ับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 
เล่มที่....................เลขที่................../.............................................. 

องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ 
 

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

    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 

 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
 การคิดค่าบริการ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ................................................................................................................... 
 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด..................................................................................................... 
 ๓. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วันที่.................. 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคาํสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ๔.๒ .............................................................................................................................................. 
 ๕. ใบอนุญาตน้ีสิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ. ..................................... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. .......................... 
 
 
                                                                               (ลงช่ือ)............................................................. 
                                                                                        (..........................................................) 
                                                                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตให้รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน  (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

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



 
-๒- 

 

 
 

ใบอนุญาตใหร้ับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
(ใบแทน) 

 
เล่มที่....................เลขที่................../.............................................. 

องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ 
 

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

    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ 

 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
 การคิดค่าบริการ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ................................................................................................................... 
 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด..................................................................................................... 
 ๓. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วันที่.................. 
 ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ต้องปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ๔.๒ .............................................................................................................................................. 
 ๕. ใบอนุญาตน้ีสิ้นอายุในวันที่.......................เดือน......................................พ.ศ. ..................................... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.....................เดือน................................พ.ศ. .......................... 
 
 
                                                                               (ลงช่ือ)............................................................. 
                                                                                        (..........................................................) 
                                                                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 



 
-๒- 

 

 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตให้รับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

