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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ี เปนการสมควรปรับปรุ งแก ไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย   

วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยและนายอําเภอปากเกร็ด  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลคลองขอย  เรื่อง  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

และส่ิงเปรอะเปอน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัสดุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดจน 

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร

สวนตําบลคลองขอย  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร

สวนตําบลคลองขอย  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  จะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึง่ส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย

จัดไวใหโดยเฉพาะ 

(๒) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

(๓) หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

(๔) หามมิใหผูใดถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานท่ีเทเก็บ

หรือพัก  ส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เวนแตเปนการกระทําของเจาพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย   

(๕) หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  เวนแตเปนการกระทํา 

ของเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย   

(๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

(๗) ที่รองรับส่ิงปฏิกลูตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมกีล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  

และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

(๘) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

(๙) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น   

เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น  ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธรุกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ   

ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

(๒) สําเนาทะเบียนบาน   

(๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยกําหนด  ดังนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก   

  (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 
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  (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปมสูบตะกอน 

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

  (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

  (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาพาหนะ

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  

พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

  (๑.๑.๗) สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บ  

ขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย   

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก  ปดจมูก  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบจํากัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงส่ิงปฏิกูล)  

วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) สถานที่ดําเนินกจิการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

 (๒.๒) ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

  (๒.๒.๑) ระบบบําบัดส่ิงปฏิกลูโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  Digestion)  

ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

    (ก) ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีตที่กอสรางขึ้น 

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล  

ที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้

ภายในถังหมักจะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic   

Digestion)  ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 
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    (ข) ลานทรายกอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมักในถัง 

จนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล  ใหเหลือตกคางอยู

ดานบนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสูบอพักน้ําเก็บไวรดตนไม 

หรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําท้ิงตอไป  สําหรับตะกอนท่ีกรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้นใหตากแดด 

จนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกชั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบดใหมีขนาดเล็ก

ลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 

 โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและ 

หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปาก  ปดจมูก  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๒.๔) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

 (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

  (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

  (๓.๑.๓) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม   

  (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

  (๓.๑.๕) ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวาเปนรถ 

ที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

  (๓.๑.๖) สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บขน  

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
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 (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

 (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  land - fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ซึ่งแตละระบบ 

จะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ัง 

การปองกันเหตุรําคาญดวย 

 โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

 (๔.๔) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปาก  ปดจมูก  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ  

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองตามขอ  ๑๑   

และขอ  ๑๒  แลว  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไดแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนุญาตพรอมกบัชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุมสวมผาปดปาก  

ปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยาง  รองเทา

หนังยาง  และรางกายผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออกปฏิบัติงาน

ขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  

คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใช

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

 (๑.๔) กรณีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

 (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

 (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

 (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

 (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

 (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

 (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วดวยลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคํา ส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคํา ส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และการประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) ตองมีเจาหนาท่ีที่ผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล

และอยูประจําท่ีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๒) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง 

และสวมผาปดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

 (๒.๓) เจาหนาท่ีจะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองท้ิงส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถัง 

ที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปนตองใส 

ส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตนนับจาก 

วันท่ีใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

 (๒.๔) ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

 (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

 (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตรส่ิงปฏิกูล 

ที่นํามาทิ้งทุกครั้งเปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น   



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๒.๗) ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถงัหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใชไมแหยทอระบาย

เพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอนท่ีคางอยูกนถังหมัก

อยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

 (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรองเมื่ออัตราการซึม

เริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทรายใหไดความสูง

ตามท่ีกําหนดไว 

 (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแหงแลวไปทําปุย  ใหทิ้งไวนาน  ๓  วัน  หลังจากท่ีตะกอนแหงแลว  

จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

 (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

 (๒.๑๑) เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ 

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

 (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

 (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

 (๒.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

(๓) ผูไดรับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก  ปดจมูก  

สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกงใหมิดชิด  

และทําความสะอาดผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางและรางกาย

ผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง 

 (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

 (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้งสําหรับน้ําเสีย 

ที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสีย  

หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 



 หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรค

ระบบทางเดินอาหาร 

 (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

 (๓.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

 (๓.๘) ตองมีใบอนุญาต  ติดประจํารถ 

 (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

 (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

 (๓.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ีปองกันอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญ  เชน   

  (๔.๑.๑) ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  เถาฝุนละออง 

ที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

  (๔.๑.๒) ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  (Leachate)  

ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

  (๔.๑.๓) ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิดกล่ินเหม็นท่ีรุนแรง  

หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น ๆ   

 (๔.๒) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบกําจัดมูลฝอย

และอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๓) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง 

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

 (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 



 หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๔.๕) รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนนิกิจการตามใบอนุญาต 

 (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

 (๔.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

ขอ ๑๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตจะยกเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  ตองทําเปนหนังสือ

แจงพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองนําสงสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสิบหาวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สม.  ๓  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น 

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 



 หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองขอย 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไข

รายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  

และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

(๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ

ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๕ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๑   

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๓   

(๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  เชน  แกไขเปล่ียนแปลงกิจการขอรับใบแทนใบอนุญาตบอกเลิก 

การดําเนินกิจการใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว 

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   



 หนา   ๘๙ 
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ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

คํารณ  บางจริง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขอย 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. 

๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
   -  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก   
      และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                                 ลูกบาศกเมตรละ 

- เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
       (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคารหรือเคหะ 
   -  บานพักอาศัย                                                         เดือนละ 
   -  รานคาปลีก                                                           เดือนละ 
   -  หองเชา/หอง (เรียกเก็บจากผูใหเชา)                              เดือนละ  
   -  ตลาดนัด  (ขนาดถัง ๒๐๐ ลิตร)                                   ถัง/เดือน 
   - โรงงาน/สถานประกอบการ  (ขนาดถัง ๒๐๐ ลิตร)                         ถัง/เดือน 
๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด  โรงงานอุตสาหกรรมหรือ 
สถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (ปริมาณมูลท่ีฝอยวันหนึ่ง ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป) 

- วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                              เดือนละ 
๑.๔ คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
    -  ไมเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร                                                ครั้งละ 
    -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและคาขนทุกๆลูกบาศกเมตร  หรือ 
       เศษลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินการตาม  มาตรา  ๑๙   
โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                        
๒.๑ รับทําการ  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยท่ัวไป                    ฉบับละ 
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                             ฉบับละ 
๒.๓ รับทําการ  เก็บ  ขน  มูลฝอยติดเชื้อ                                    ฉบับละ 
๒.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                           ฉบับละ 
๒.๕ คาออกใบแทน (กรณีดานฉบับสูญหาย)                                 ฉบับละ 

 
 

๒๕๐ 
          ๑๕๐ 
 
 

๓๐ 
๔๐ 
๒๐ 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

         ๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

 
       ๕,๐๐๐                                                    
       ๕,๐๐๐ 
       ๑๐,๐๐๐ 
       ๑๐,๐๐๐ 
          ๑๕๐ 



แบบ สม.๑ 
 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

  องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
                                              วันท่ี..................เดือน.......................พ.ศ.................... 

 
 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ................................................................อายุ............................ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..............................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล.......................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

 ดวยการคิดคาบริการ 
  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

 ดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
 ๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ....................................................................................................... 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ......................................................................................................................................... 
สถานท่ีดําเนินการ........................................................................................................................................................... 
 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 
  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจกรณี
มีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง 

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

 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้ 
เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑขององคการบริหาร
สวนตําบลคลองขอย 

 
(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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



 
แบบ สม.๒ 

 
ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 
เลมท่ี....................เลขท่ี................../.............................................. 

องคการบริหารสวนตําบลคลองขอย 
 

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ.......................ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล...................................... ........... 
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท................................. ................. 
 ๑. รับทําการ 

 เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิด 
คาบริการ 

 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 
ดวยการคิดคาบริการ  
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสิชล............................................................................................................................... 
 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.............................................................................................................. 
 ๓. คาธรรมเนียม............................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............วันท่ี.................... 
 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 
  ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ๔.๒ ..................................................................................................................................................... 
 ๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี.......................เดือน...............................................พ.ศ...................................... 
 
  ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ........................... 
 
 
                                                                               (ลงชื่อ)......................................................... 
                                                                                      (.........................................................) 
                                                                                               เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

 
 
 
 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/
ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน
ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 
เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
คําเตือน 
 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม.๓ 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

องคการบริหารสวนตําบคลองขอย 
    วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ................ 

 
 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ...........................ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.................................ถนน................................ตําบล..................................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 
 ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตใหรับทําการ  (    )  เก็บ  ขน  (    )  กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ........... 
คาธรรมเนียมป ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 
 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 
 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุข คําสั่งของ             
เจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไข ท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขอยกําหนดทุกประการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                  (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สม.๔ 
 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
 

 เขียนท่ี........................................... 
วันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ................. 

ขาพเจา................................................อายุ..............ป  สัญชาติ...................................................... 
อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................หมูท่ี................................................ 
ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท............................... 
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน...................................................................................................................... 
 ดวย.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ ... 
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค............................................................................................................. ............ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ)............................................................ผูขออนุญาต 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


