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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  วาดวย   

การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง   

และนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงไดตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง   

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงนับตั้งแตวัน 

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือ  

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตตําบลคลองหลวงแพงใหเปนอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงอาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงอาจมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง   

หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดใหเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย 

โรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการ  โรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 
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สวนตําบลคลองหลวงแพงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ 

แกองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  จะตอง

ดําเนินการใหถูกตองถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  การจัดการส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงจัดไวให 

(๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

(๓)  กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๔)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง 

หรือบุคคลอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  มอบใหดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  หรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ถูกสุขลักษณะเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

เพ่ือใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการท่ีผูรับ

ใบอนุญาตจะพึงเรียกเก็บ 

(๖)  กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 
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ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลคลองหลวงแพงจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับหลักฐานเอกสาร

ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตวัทีท่างราชการออกใหผูรับใบอนุญาต  (ผูมอบอํานาจ)  และของผูรับมอบอํานาจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต  (ผูรับมอบอํานาจ)  และผูขอรับใบอนุญาต 

(๓)  หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(๔)  เอกสารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล(รถดูดส่ิงปฏิกูล)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหนะนําโรคได 

  (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค 

  (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 
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(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑)  ผูประกอบการตองมีสถานท่ีดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีตั้งอยูหางจาก

ชุมชน  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  และมีมาตรการในการปองกัน 

เหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่

ที่ดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล  เวนแตสถานที่นั้นเปนของตนเอง  ใหแสดงหลักฐานการเปนเจาของสถานท่ีนั้น 

 (๒.๒)  ตองมีระบบบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้  

ระบบหมักชนิดไรอากาศ  หรือระบบตะกอนเรง  หรือระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง  หรือระบบบอผ่ึง

หรือบอปรับเสถียร  หรือการใชระบบอื่นใดท่ีสามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการ  และสามารถปองกัน

พิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ  และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได  และมีมาตรการ 

ในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ   

   (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดจมูก  ผาปดปาก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสนถึงแขง  

มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (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)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

  (๓.๑.๔)  ตองมีขอความแสดงที่ตวัรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวาเปนรถที่ใชเก็บ  

ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย“  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย  ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  

พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๒)  ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง   

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๓.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  ผูประกอบการตองมีสถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ีตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอน

รําคาญของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ท่ีดําเนินการ

กําจัดมูลฝอย  เวนแตสถานท่ีนั้นเปนของตนเอง  ใหแสดงหลักฐานการเปนเจาของสถานที่นั้น 

 (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา   

หรือระบบฝงกลบ  หรือระบบหมักเปนปุย  ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญดวย 

 (๔.๓)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

 (๔.๔)  ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อ  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและ 

ในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ 

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่ 

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้งครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมผูปฏิบัติงาน  สวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก

ปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  แลวทําการลาง

ดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

   (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

  (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

  (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

  (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน

กิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดที่เปน

กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการหรือเงื่อนไขใด 

   (๒.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๐ 

   (๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๓.๒.๑)  ประเภทมูลฝอยที่ตองการเก็บ  ขน 

  (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ   

  (๓.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม 

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

  (๓.๒.๔)  สถานท่ีและวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

   (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 

  (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานท่ีคาดวาจะตองมี  และทําหนาท่ีโดยสังเขป 

  (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 
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(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

   (๔.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๔.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

  (๔.๒.๒)  วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๔.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   (๔.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

  (๔.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ี  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน

กิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตสามารถย่ืนคาํขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุสามสิบวันและตองย่ืนกอนใบอนุญาต

หมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต
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ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดใบอนุญาต

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองหลวงแพง 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และทําการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี  ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

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

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ของผูรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองหลวงแพงเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม 

ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิชัย  สิงหนารถ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองหลวงแพง 



 
-๒- 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหลวงแพ่ง 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บรกิารเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือ       
มูลฝอย 
(๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ 

เศษของลูกบาศก์เมตร หรือ ลูกบาศก์เมตรแรก  
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป 
  (ก) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปประจําเดือน 

- ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลติร 
  หรือเศษของแต่ละ  ๒๐ ลิตร เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร 
  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

  (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นคร้ังคราว 
- ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
- ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
  หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือ 
  (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 

- กรณทีี่นํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรัม 
  หรือมีปรมิาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ 
- กรณทีี่มีนํ้าหนักเกินวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรมั  
หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร  
ค่าเก็บและขนทกุ ๆ ๒ กิโลกรัม  
หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
แต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ

 
 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๔๐ 
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๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
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-๒- 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 

  (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือครั้งคราว 
- ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง  คดิอัตรา ครั้งละ 
(ทั้งน้ี  ให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
- กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม   
  หรือปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลติร  ใหค้ิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ 
- กรณทีี่มูลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 
  ใหค้ิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลติร  
  หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัมหรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการ 
(๑) รับทําการและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(๓) รับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ ฉบับละ 
(๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
 
 

๔๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

