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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขลุงโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงและนายอําเภอคลองขลุง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลคลองขลุง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบรหิารสวนตาํบลคลองขลุง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฎิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขลุง  มอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ 

บริหารสวนตําบลคลองขลุง  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
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การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองขลุง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  ท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๔)  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อไดมี 

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

หรือเมื่อไดปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนด 

ไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่   

อาคารหรือเคหสถานจะตองใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานท่ี  อาคาร  หรือเคหสถาน   

ซึ่งตนครอบครองโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

คลองขลุงจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงกําหนด  พรอมกับ 

เอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  ที่ตักขยะถังน้ํา   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางแบบยาว  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  กําหนดแนวทาง 

การดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

   (๒.๒)  การกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๓)  การปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  ทรัพยสินและสุขอนามัยของประชาชน 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมียานพาหนะขน  ถายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชในการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิด 

สามารถปองกันกล่ิน  สัตว  แมลง  ที่เปนพาหะนําโรคได  โดยสวนของตัวรถมีที่เปด - ปด  เพ่ือปองกัน 

มูลฝอยตกหลน  หรือปลิว 

    (๓.๑.๓)  ระบบของเครื่องยนต  (เครื่องจักรกล)  ในการถายเทมูลฝอย 

ตองอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลา  ไมชํารุดเสียหายและไมมีการรั่วไหลจากของเหลว  น้ําเสียจากมูลฝอย 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถขยะ  เชน  ไมกวาด   

ที่ตักขยะถังน้ํา  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

    (๓.๑.๕)  ตองจัดใหมีขอความแสดงท่ียานพาหนะใหเห็นชัดเจน  บงบอก

ถึงลักษณะพาหนะใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขน  มูลฝอย”  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการซึ่งหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

มีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางแบบยาว  ท่ีปดจมูกสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยเปนของตนเองตองแสดงหลักฐาน 

ถึงสถานท่ีกําจัด  ทิ้ง  ทําลายมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  มีแนวทางกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๒)  ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชน  ผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๓)  กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเองตองแสดงหลักฐานถึงสถานที่ 

กําจัด  ทิ้ง  ทําลายส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 



 หนา   ๗๙ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จ 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสาย 

ที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 
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   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ในขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม 

ถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

   (๒.๒)  ในการปฏิบัติการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองระวังและปองกันการปลิว  ตกหลน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขน  ถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงประกาศกําหนด 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑)  ในขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือ

คลุมถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

   (๓.๒)  ในการปฏิบัติการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองระวังการปลิว  ตกหลนและการรั่วไหล 

จากของเหลวเนาเสียจากมูลฝอย  ระหวางนําไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย 

   (๓.๓)  ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับเก็บ  ขน  มูลฝอย  เปนสัดสวน  มีความสะอาด 

ถูกหลักสุขลักษณะ 

   (๓.๔)  ใหทําความสะอาดพาหนะสําหรับเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากเสร็จส้ินภารกิจประจําวัน 

   (๓.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบตัิงานเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓.๖)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงประกาศกําหนด 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ในขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือ 

คลุมถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 
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   (๔.๒)  ในการปฏิบัติการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองระวังการปลิว  ตกหลนและการรั่วไหล 

จากของเหลวเนาเสียจากมูลฝอย  ระหวางนําไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบตัิงานเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลคลองขลุง 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิโรจน  ชาตะนาวนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขลุง   



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขลุง 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 

ลําดับ ประเภท 
อัตราคาบริการ 

(บาท) 
๑ (1) อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                                    ลูกบาศกเมตรละ  
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
 
(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
    (ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
        - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                            เดือนละ  
        - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
          คาเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร 
          หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร                                   เดือนละ  
        - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
          แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ  
        - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
          คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 
          ลูกบาศกเมตร                                                    เดือนละ  
     (ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
         - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                           ครั้งละ  
         - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
           คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
           หรือเศษของลูกบาศกเมตร                          ลูกบาศกเมตรละ  
 

 
 
 

๒๕๐  
๑๕๐ 
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2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
     (ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป            ฉบับละ  
     (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                    ฉบับละ  
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐  
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