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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  การกําจัด  

ส่ิงปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว  

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดาขอบัญญตัิ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ  

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ขอ ๖ การกําจัดส่ิงปฏิกูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลคึมใหญแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  

ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญจัดตั้งไวให

โดยเฉพาะ 

ขอ ๘ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งหรือเทในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๙ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
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ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควันกล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูล  ไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลไมนอยกวา 

สามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่  

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล 

จากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเกบ็ขนส่ิงปฏิกูล  

ตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจหรือ

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอใบรับอนุญาตตามแบบ  กส.  ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตา ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนด 
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ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูรับใบขออนญุาตดาํเนนิกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลคึมใหญกําหนดไว  ดังนี้   

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

 (๑.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  มีคุณสมบัติ  ดังนี้   

  (๑.๑.๑) ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองไมรัว่ซึม  ปกปดมิดชดิสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงได  มีอุปกรณหรือฝาปด - เปดถังท่ีสนิทอยูดานบน  และสามารถรับแรงดันจากการสูบ 

ส่ิงปฏิกูลได   

  (๑.๑.๓) ทอหรือสายท่ีใชสูบส่ิงปฏิกูลตองมีสภาพดี  ไมรั่วซึม   

  (๑.๑.๔) มีปมสูบส่ิงปฏิกูลที่สามารถสูบของแข็งและมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณ

ของส่ิงปฏิกูลดวย  ซึ่งอยูในสภาพที่ใชการไดดี 

  (๑.๑.๕) ตองมีตัวถังรถเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  ตองมีขอความวา  “รถสูบส่ิงปฏิกูล”  

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท  และเลขทะเบียนใบอนุญาต  (กรณีท่ีตองขอใบอนุญาต

หลายทองถิ่น  ใหพิมพเฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  สวนใบอื่น ๆ  ใหเก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไวที่รถ

เพ่ือการตรวจสอบดวย)  ที่ดานขางท้ัง  ๒  ดานของตัวถังรถ  ที่เห็นไดชัดเจน  และมีขนาดตัวอักษรไมนอยกวา  

๑๐  เซนติเมตร 

 (๑.๒) ตองมีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  น้ํายาไลโซน  ๒%  เปนตน)  และน้ํายาดับกล่ิน 

 (๑.๓) ตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง   

 (๑.๔) ผูประกอบกิจการรถสูบส่ิงปฏิกูล  จะตองระบุแหลงท่ีจะนําส่ิงปฏิกูลไปบําบัดและ 

มีหลักฐานที่แสดงวาไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่บําบัดนั้น  เวนแตจะมีระบบบําบัดของตนเอง  ทั้งนี้  

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลจะตองมีลักษณะตามแบบที่กรมอนามัยกําหนด  หรือแบบอื่นที่กรมอนามัยใหการรับรอง 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 (๒.๑) ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูลท่ีเก็บ  ขน  ไดไปที่ที่สําหรับกําจัดและ

ตองมีสถานที่สําหรับกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเอง  ท่ีตั้งของสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไปตามกฎหมาย



หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

วาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน  

และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานท่ีท่ีนําไปกําจัด  เวนสถานท่ีนั้นเปนของตนเอง   

แสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนดให  แลวแตกรณี 

 (๒.๒) ตองมีระบบบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังตอไปนี้  

ระบบหมักชนิดไรอากาศ  (Anaerobic  Digestion)  หรือระบบตะกอนเรง  (Activated  Sludge)  หรือ

ระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง  (Vertical - flow  Constructed  Wetland)  หรือระบบบอผ่ึงหรือ 

บอปรับเสถียร  (Stabilization  Ponds)  หรือการใชระบบอื่นใดที่สามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการ  

และสามารถปองกันพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ  และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได  

และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ 

 (๒.๓) ตองมีพนักงานคนงานที่ปฏิบัติงานที่มีความรูดานสาธารณสุขตามสมควรหรือ 

มีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและ  

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  กส.  ๒ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย  

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 



หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  กส.  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน  

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กส.  ๔ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  กส.  ๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กส.  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 



หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กส.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทาเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

หมวด  ๔ 

แบบพิมพ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กส.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กส.  ๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กส.  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  กส.  ๔ 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๓ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไดออกกอน

วันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เสรี  กาญจนดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคึมใหญ 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท                อัตราคาธรรมเนยีมตอป

                                                                 (บาท สตางค) 

๑. คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๑.๑ เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก  

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ ๑๐๐ - 

 ๑.๒ เศษไมเกินลูกบาศกเมตรตอไป (เศษเกินครึ่ง  

  ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)   ๑๐๐ -

  

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ  

 รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยทําเปนธุรกิจ  

 หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 ๒.๑ รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ - 

 ๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ฉบับละ ๕,๐๐๐ - 

 ๒.๓ ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว  ฉบับละ ๑,๐๐๐ - 

 ๒.๔ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ฉบับละ ๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สําหรับการบริการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาบริการ 

  ข้ันสูงไมเกิน 

  (บาท สตางค) 

๑. คาเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๑.๑ เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก  

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐ - 

 ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป (เศษเกินครึ่ง 

  ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)  ๑๕๐ - 

๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ลูกบาศกเมตรละ ๕๐๐ - 

๓. ใหบริการหองสุขาชั่วคราว  ตอคนตอครั้ง ๕ - 

๔. ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ตอคนตอครั้ง ๕ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เลขท่ีรับ........./..........                 เลขท่ี.............. 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   เขียนท่ี.............................................. 

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ....................ป สัญชาติ.......................... 
อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................... 

โทรศัพท........................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท …….. 
..........................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
โดยใชชื่อกิจการวา.....................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓. สําเนาบัตรทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 

  ๔. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  ๕. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  ๖. ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูล 

  ๗. ………………………………………………………………… 

 

 

 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

     แบบ กส. ๑ 

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เลมท่ี................เลขท่ี...............ป.............. 

  อนุญาตให.........................................................................อายุ..............ป สัญชาติ…..................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................... 

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท...........................  

  ขอ ๑. ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท………………………………….                    

............................................................................................................คาธรรมเนียม......................................บาท  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี..................ลงวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.......................... 

โดยใชชื่อกิจการวา..........................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี...................ตําบล..........................อําเภอ........................จังหวดั..........................  

โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................................. 

  ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล     

พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  (๒) .............................................................................................................................................. 

 

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ................... 

              ออกให ณ วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ................... 

 

       

               ลงชื่อ ................................................... 

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

           นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

                   

 

     แบบ กส. ๒ 

 



 

 

 

เลขท่ีรับ............/...............              เลขท่ี.................. 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

   เขียนท่ี................................................... 

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

 

  ขาพเจา....................................................................อายุ.......................ป สัญชาติ........................ 

อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................ 

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................... 

โทรศัพท........................................... 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท………1 

………………………………………………………………………………….…………..ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................จํานวนคนงาน....................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี.......................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ       

โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 

  ๒. ....................................................................................................... 

  ๓. ....................................................................................................... 

 

 

 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

     แบบ กส. ๓ 

 



 

 

 

เลขท่ีรับ............/...............       เลขท่ี........................... 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 

เขียนท่ี............................................... 

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

 

  ขาพเจา................................................................อายุ..............ป สัญชาติ..................................... 

อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................. 

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท.................................... 

โดยใชชื่อกิจการวา..............................................................................................จํานวนคนงาน.......................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................หมูท่ี.....................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ            

โทรศัพท.................................โทรสาร................................... 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

     แบบ กส. ๔ 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูล
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


