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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล  
และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมและนายอําเภอศรีนคร  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม  เร่ือง  การจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม  เม่ือได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมแล้ว 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ขอ้ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น   
  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



 หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ 
หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  ได้แก่  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไม่ใช่ 
ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเ้พื่อประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที   
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีปริมาณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าขายใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน ๆ  ด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ 
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจํา  หรือเป็นคร้ังคราว  หรือ 
ตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม  

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม   
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการแทน  
ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยกัน 

บทบัญญัติตามข้อนี้  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 
มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม   
ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  หรือ
สถานที่สาธารณะอื่นใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา  เว้นแต่ 
ที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดไว้โดยเฉพาะ 

    (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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    (๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน  หรือ 
ของบุคคลอื่นในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ 

    (๔)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน  
สถานที่ถ่ายเท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  เว้นแต่จะเป็นการกระทําของ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม   
ได้มอบหมาย 

    (๕)  ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
เก็บมิดชิดมิให้ร่ัวไหล  หรือมีกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก 

    (๖)  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท  หรือระบายสิ่งปฏิกูลจากอาคารหรือยานพาหนะ  ในที่หรือ 
ทางสาธารณะหรือทางระบายน้ําสาธารณะ 

ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๙  ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่า  ปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมหมักหมมจํานวนมาก 
จนก่อให้เกิดเหตุรําคาญเห็นได้จากที่สาธารณะ  จะต้องจัดเก็บ  ขน  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลาที่กําหนด  เม่ือพ้นกําหนดเวลาแล้วผู้ครอบครองสถานที่หรืออาคาร  
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  ทําการเก็บขนจากสถานที่ดังกล่าวซึ่งตนครอบครอง  
และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม  
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
    (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 



 หน้า   ๘๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๔)  หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี/กรณีมอบอํานาจ) 
    (๕)  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  (ถ้ามี) 
    (๖)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมกําหนด 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๖  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑)  หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๐ 
   (๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๒.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๒.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ  ป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน 
      (๒.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
      (๒.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
        (๒.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายา

ฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
        (๒.๖)  รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ   

โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
   (๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ  

ผู้ปฏิบัติงาน   

รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  
ปริมาตรบรรจุ...........................ลูกบาศก์เมตร  

ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม 
ใบอนุญาตเลขที่ ............/.....................  

ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

     (๔) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา   
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

     (๕) กรณีกําจัดสิ่งปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่แหล่ง
กําจัดนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

    ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
    (๒.๑)  ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน  

แหล่งน้ํา  น้ําใตด้ิน  พืชผลทางการเกษตร 
    (๒.๒)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 
    (๒.๓)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิด

เหตุรําคาญ 
  ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
     (๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย  ต้องมีลักษณะ  ดงันี้   
    (๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปกปิด  

เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และทําความสะอาดง่าย 
    (๑.๒)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิให้

ร่ัวไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
    (๑.๓)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจํายานพาหนะชนิด   

ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

    (๑.๔)  รถเก็บขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  ระดับ
ที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
ในขณะปฏิบัติงาน 



 หน้า   ๘๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

    (๑.๕)  รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถ  
โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
    (๑.๖)  สีของรถเก็บขนมูลฝอย  ต้องกําหนดให้มีสีต่างจากรถเก็บขนมูลฝอย

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 
    (๑ .๗ )   กรณีไม่ มีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐาน   

(ใบนําส่งมูลฝอย)  ว่าจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
    (๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
    (๒.๑)  ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
    (๒.๒)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน  ในขณะทําหน้าที่เก่ียวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 
  ง. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 
   (๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน   

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยให้คํานึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง   

   (๒) ต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  อาจจะเป็นระบบ  เตาเผา  
(Incinerater)  หรือระบบฝังกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย  (Decompose)  ซึ่งแต่ละ 
ระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  
รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญด้วย  โดยการจัดวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  
และหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม 

ใบอนุญาตเลขที่ ............../ ........................ 
ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 หน้า   ๘๖ 
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   (๓) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาล  สิ่งแวดล้อม  
หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

   (๔) ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง   
หุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค   
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อ  ๑๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ 
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ 
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  ๒  คร้ัง  คร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้   

    (ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 



 หน้า   ๘๗ 
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   (๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือ 
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

   (๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สาธารณะ 

   (๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ  แล้วทํา
การล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๕)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
    (ข) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
   (๒)  ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก 
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
    (ค) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ังหลังจาก 
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
   (๔)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
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    (ง) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
   (๒)  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้ม

สูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

   (๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  ๑  ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมเท่านั้น 

ข้อ  ๑๖  เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  สม.๓  ที่กําหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว 
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
๒  คร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๘  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าขุม 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ 
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมแสดงหลักฐาน  ดังนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย   
  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  คร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอกี 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๕ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  ผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาตจะรอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนด  ๑  ปีนับแต่วันที่ถูกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๙  ภายหลังข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้วหากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้บังคับใช้ตามกฎกระทรวงนั้น 

ข้อ  ๓๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุมรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วันดี  ขําพันธ์   
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม 

 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

๑. อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามมาตรา ๒๐(๔)  
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจําเดือน  สําหรับบ้านเรือนทั่วไป 

- วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เดือนละ                                               
- วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ  
- วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ 
- วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ  
- วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ                           
- วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลติร  เดือนละ                         
- วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลติร  เดือนละ                         
- วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลติร  เดือนละ                        
-    วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ                         

ข. ร้านค้า ร้านอาหาร (หมายความรวมถึงร้านที่มิได้ขึ้นช่ือป้ายร้านให้เห็นเป็น 
ประจักษ์ทั่วไป) 

-   วันหน่ึงไม่เกิน ๓๐ ลิตร  เดือนละ                                               
-   วันหน่ึงเกิน ๓๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ  
-   วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลติร  เดือนละ  
-   วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ                          
-   วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ                          
-   วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ                          
-   วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 

ค.  ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับตลาด  โรงงานอุตสาหกรรม หรือ
สถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก เกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 

-  สถานที่มมีูลฝอยมาก  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  (๑,๐๐๐  ลติร) 
                                                                                   เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  (๑,๐๐๐  ลิตร)  ค่าเก็บขน   
ทุก  ๑  ลูกบาศก์เมตร หรือ เศษลูกบาศก์เมตร                           เดือนละ   

ง. ค่าเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว   
- ที่มีปริมาณไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                   ครั้งละ 
- ที่มีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษลูกบาศก์เมตร                                           ลูกบาศก์เมตรละ     

 

 
 

๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๓๐ 
๕๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 



-๒- 
ลําดับ รายการ

 
 

ค่าธรรมเนียม
(บาท) 

๒ อัตราคา่เก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
ก.  เศษของลกูบาศก์เมตรแรก  หรือลูกบาศก์เมตรแรกและ 

ลูกบาศก์เมตรต่อไป                                                         ลูกบาศก์เมตรละ 
ข.  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร                                      ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๒๕๐ 
๑๕๐ 

๓ 
 

อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตให้ดําเนนิกิจการการรับ ทําการเก็บขน 
รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยตามมาตรา ๑๙ 

ก. รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับผลประโยชน์ 
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                        ฉบับละ 

ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                        ฉบับละ 

ค.  ค่าออกใบแทน  (กรณีต้นฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย)                    ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบ สม.๑ 
 

 
 
 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต 
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําขุม 

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

ข้าพเจ้า..........................................อายุ..............ปี สัญชาติ..............อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.........
ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศพัท์............................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
[  ]  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
 โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
[  ]  ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
 ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

 พร้อมทั้งแนบเอกสารละหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 
(๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี/กรณีมอบอํานาจ ) 
(๕) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานทีกํ่าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  (ถ้าม)ี 
(๖)  อ่ืน ๆ .................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                           (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   (...........................................................) 

 



 
แบบ สม.๑ 

 
 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการพอสงัเขป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         แบบ สม.๒ 
 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 อนุญาตให้............................................................อายุ              ปี สัญชาติ.......................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่                                                   อยู่บ้านเลขที ่                 หมู่ที่....... 
ตรอก/ซอย                            ถนน                                    ตําบล....................................อําเภอ.......
จังหวัด                       โทรศัพท์             ดําเนินกิจการค้ามีช่ือ ......................................................
ทะเบียนการค้าเลขที่                                                       ซึ่งต้ังอยู่  ณ  เลขที่.....................................
หมู่ที่                      ตําบล...............................อําเภอ                            จังหวัด.....................................
โทรศัพท์ ..........................................................  
         

๑. รับทําการ 
[  ]  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
 โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
[  ]  ประกอบกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
 ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม             

๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.................................................................................................. 
๓. ค่าธรรมเนียม.....................บาท/ปี  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........เลขที่...........วันที่..................... 
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 
๕. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 

๑).............................................................................................................................................. 
๒).............................................................................................................................................. 
๓).............................................................................................................................................. 
 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่................เดือน..................................พ.ศ..................... 

    
        ออกให้  ณ   วันที ่        เดือน                 พ.ศ            .  

 
 

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

         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 
 





 
แบบ  สม.๓ 

 
คําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตใหร้ับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า......................................................อายุ..............................ปี   อยู่บ้านเลขที่..............................  
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................ถนน.....................ตําบล.......................อําเภอ ..............................                  
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.                           จังหวัด                         หมายเลขโทรศัพท์                . 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทําการ  (    )  เก็บ ขน  (    )  กําจัดสิง่ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 

๑. ได้รับใบอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่............เลขที่...........เมื่อวันที่........เดือน................พ.ศ........... 
ค่าธรรมเนียมปีละ.......................บาท    ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่......... เดือน................พ.ศ................ 

๒.  พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม  จาํนวน............................. บาท มาด้วยแล้ว 
๓.  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล

และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
คําสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุมกําหนดทุก
ประการ 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



แบบ สม.๔ 

 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 
 

เลขที่รับ............/..............   
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม 

 
 

                                                                 วันที่………...เดือน……….......................พ.ศ..................... 
    ข้าพเจ้า                                                อายุ                ปี   สัญชาติ……………...……………                   
อยู่บ้านเลขที่                   หมู่ที่         .ตรอก/ซอย                      .ถนน………………………………………….…                   
แขวง/ตําบล                               .   เขต/อําเภอ                           จังหวัด………………………………….…                   
หมายเลขโทรศัพท์………………………………..โทรสาร…………………………………... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า……………………………………………………………………………….. จํานวนคนงาน…………………….คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……………หมู่ที่……………..ตําบลนํ้าขุม  อําเภอศรีนคร  จงัหวัดสุโขทัย 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………..โทรสาร…………………………………...  
 

      ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าขุม ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ................................................ผู้ขออนุญาต 
        (.......................................................) 


