
หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลชมุแสง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงและนายอําเภอจอมพระ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 



หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานสาธารสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลชุมแสง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลชุมแสง  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลชุมแสงจัดไวให 

  (๒) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓) หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

  (๕) หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย 

ในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  เวนแต

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

  (๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว 

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๘) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  แกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) แผนผังแสดงสถานท่ีในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลชุมแสงประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  สามารถ

ปองกันกล่ินและสัตว  แมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค 

    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 
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   (๑.๓) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑) ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  

Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

     (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวยถงัคอนกรตีที่กอสรางขึน้  

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล

ที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้  

ภายในถังหมักจะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  

Digestion)  ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรคพยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 

     (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก

ในถังหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  (ก)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรอง  ซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล

ใหเหลือตกคางอยูดานบน  สวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูบอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสู 

บอพักน้ําเก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทราย

กรองนั้นใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอย

หรือบดใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงาน

อื่นท่ีเกี่ยวของ   

 

   (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปากปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 



หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๔) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย   

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย   

    (๓.๑.๓) สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วไมซึม   

    (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

ถังน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน 

      (๓.๑.๕) ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดที่เห็นชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงประกาศกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

   (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยคํานึงถึงการปองกันมิให

เกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ

เตาเผา  (Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชน

ขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวย 



หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ   

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

   (๔.๔) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปากปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขงมีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขออนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขออนุญาตหมดอายุตามขอ  ๑๕   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 



หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน

กิจการตามใบอนุญาต 

   (๑.๑๐) ปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําที่ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 



หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๓) เจาหนาที่จะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองทิ้งส่ิงปฏิกูลลงถังหมัก 

ตรงตามถังที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปน 

ตองใสส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตน 

นับจากวันที่ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

   (๒.๔) ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

   (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้ง  เปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 

   (๒.๗) ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใช

ไมแหยทอระบาย  เพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกับถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน 

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

   (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรองเมื่ออัตรา

การซึมเริ่มชาลง  โดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย 

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว 

   (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแหงแลวไปทําปุย  ใหท้ิงไวนาน  ๓  วัน  หลังจาก

ที่ตะกอนแหงแลว  จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

   (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

   (๒.๑๑) เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๒.๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
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   (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก  

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแข็ง  สวมเส้ือและกางเกง 

ใหมิดชิด  และทําความสะอาดผาปดปากปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางและรางกาย

ผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอย  หามมิใหมีมูลฝอยตกคาง 

ในแตละวัน 

   (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยหกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

   (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง  

สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือ  น้ําลางจะตองผาน

การบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม  โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  

๓๐  เมตร 

   (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๓.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๓.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๓.๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ี

ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

    (๔.๑.๑) ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  

เถา  ฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 
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    (๔.๑.๒) ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  

(Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓) ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิด

กล่ินเหม็นท่ีรุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  

หรืออื่น ๆ 

   (๔.๒) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓) เจาหนาท่ีตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปาก  ปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๕) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน

กิจการตามใบอนุญาต 

   (๔.๖) ปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลชุมแสง 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 
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  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลชุมแสง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมแสงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิทยา  ดาทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชุมแสง 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง   

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ลําดับ ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 
๑ 

อัตราค่าเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรอืส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ 
ลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  ลูกบาศกเ์มตรละ
(๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(๓) เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํ
การเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 
(๑) รับทําการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับละ  
(๒) รับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขที่................/........................... 
คําขอรบัใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

 
 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน.............................................. 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์................................................โทรสาร............................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจประเภท   
   รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่
........................................................................ 
   รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมแีหล่งกําจัดอยู่ที่....................................................................... 
   รับทําการเก็บ  ขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจัดอยู่ที่........................................................................ 
   รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดอยู่ที่......................................................................... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  
ดังน้ีคือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.......................................................................................................................... 
๓.๒.......................................................................................................................... 

๔. แผนผังแสดงสถานที่ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๕. อ่ืน ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงประกาศกําหนด 

๕.๑.......................................................................................................................... 
๕.๒.......................................................................................................................... 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

(ต่อด้านหลัง) 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
เลขที่........................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน..........................................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมค่รบ  คือ 
     ๑)  ...................................................................... 
     ๒)  ...................................................................... 
    (ลงช่ือ).................................................. 

       (..................................................) 
                                          ตําแหน่ง  ......................................... 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

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

                                      ตําแหน่ง  ......................................... 
                                        วันที ่ ............./..................../.................... 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ 
 ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

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

                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง 
                                               วันที่  ............./..................../.................... 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

        (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                      (..............................................) 
                                  วันที่.........../................./.............. 
 



 

เล่มที่...
 
อยู่บ้าน
ตําบล/แ
โทรศัพท
 
............
ต้ังอยู่บ้
ตําบล/แ
โทรศัพท
ใช้เครือ่
ทั้งน้ี  ไ
ใบเสร็จ
 
 
และมูล
 
 
 
 
 
 

         

ป

..................เล
อนุญาตให้..

นเลขที่............
แขวง.............
ท์..................
ข้อ  ๑  ประ

.....................
้านเลขที่........
แขวง.............
ท์..................

องจักรที่มีกําลั
ด้เสียคา่ธรรม
จรับเงิน  เล่มที

ข้อ  ๒  ผู้ได้
 (๑)

ฝอย  พ.ศ.  ๒
 (๒)
 (๓)
ใบอนุญาตฉ

 ออ

                

ประกอบกิจก

ขที่................
......................
...............หมู่ที
......................
.....................
ะกอบกิจการรั
.....................
.....................
......................
..................โท
ังขนาด..........
เนียมใบอนุญ
ที่................เล
ด้รบัใบอนุญาต
)  ต้องปฏิบัติต
๒๕๖๐ 
)  ..................
)  ..................
ฉบับน้ีให้ใช้ได้จ

อกให้  ณ  วันท

          (ลงชื

ารรับทาํการเ

........ปี...........
.....................
ที่....................
.อําเภอ/เขต..
.........โทรสาร
รับทําการเก็บ
..............โดยใ
...หมู่ที่..........
.อําเภอ/เขต..
ทรสาร............
.....................

ญาต................
ขที่................
ตต้องปฏิบัติต
ตามข้อบัญญติั

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

.....................
จนถึงวันที่.....

ที่...............เดื

ช่ือ)................
(..............

เจ้

ใบอนุญาต
เก็บ  ขน  หรื

 
......... 
.....................
.ตรอก/ซอย..
.....................
ร....................
  ขน  หรือกํา
ใช้ช่ือสถานปร
.ตรอก/ซอย..
.....................
.....................
...แรงม้า  จําน
.............บาท
.......ลงวันที่...
ามเง่ือนไข  ดั
ติองค์การบริห

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

.....................
...........  เดือน

อน................

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

จา้พนักงานท้อ
 
 
 
 
 
 

ต 
รือกําจัดสิ่งปฏิ

................อา
.....................
...................จั
.....................
าจัดสิ่งปฏิกูลห
ระกอบการว่า
.....................
...................จั
....มีพ้ืนที่ประ
นวนคนงาน...
 (.................

.............เดือน
ดังต่อไปนี้ 
หารส่วนตําบล

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

.....................
น....................

................พ.ศ

.....................
..................)

องถิ่น 

ฏิกูลหรือมูลฝ

ยุ................ปี 
..........ถนน....
ังหวัด............
... 
หรือมูลฝอย  ป
.....................
..........ถนน...
ังหวัด............
ะกอบการ.......
.....................
.....................
.....................

ลชุมแสง  เรื่อง

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

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

...........พ.ศ.  

ศ................ 

ฝอย 

 สัญชาติ.......
.....................
.....................

ประเภท........
.....................
.....................
.....................
..................ตา
.....................
.....................
...........พ.ศ....

ง  การจัดการ

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

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

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

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

................ 
............. 
.............. 
............... 
ารางเมตร  
........คน 
............) 
............ 

รสิ่งปฏิกูล

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

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



 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี  
ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี  
ที่สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
คําเตือน   ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รบัใบอนุญาต 
   ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มฉิะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒๐  
        ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
   ๓)  การขอต่อใบอนุญาตใหนํ้าใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เขียนที่......................................................... 

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

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขที่  ...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์................................................โทรสาร............................................ 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท......................................................................  
ตามใบอนุญาตเล่มที่..............เลขที่................/...........ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน..................พ.ศ.................
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (๓.๑)........................................................................................................................ 
 (๓.๒)........................................................................................................................ 
(๔) แผนผังแสดงสถานที่ในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๕) อ่ืน ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสงประกาศกําหนด 

(๕.๑).....ใบอนุญาตเดิม........................................................................................... 
(๕.๒)........................................................................................................................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต 
(  )  เห็นสมควรไม่ต่ออายุใบอนุญาต  เพราะ........................................................................... 

  (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                    (..................................................) 
                               วันที่.........../................./................ 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง 

(  )  เห็นสมควรต่ออายุใบอนุญาต 
(  )  เห็นสมควรไม่ต่ออายุใบอนุญาต  เพราะ 
........................................................................... 
(ลงช่ือ)............................................ 
  (............................................) 
วันที่.........../................./................ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  )  อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 
(ลงช่ือ)..............................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (...............................) 
วันที่.........../................./.............. 



แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
 

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

 
 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ............................... 
อยู่บ้านเลขที่  ...................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์................................................โทรสาร............................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท  ............................................................. 
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง   
เน่ืองจาก  (  )  สูญหาย (  )  ถูกทําลาย  (  )  ชํารุด  (  )  อ่ืน ๆ......................................................... 
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓.๑.......................................................................................................................... 
๓.๒.......................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

(ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                 (..............................................) 
                                 วันที่.........../................./.............. 
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