
 หน้า   ๑๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

อาศัยอํานาจความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินและนายอําเภอเมืองราชบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  เร่ือง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินตั้งแต่วันถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด   

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
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  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับการแต่งตั้ ง 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินอาจร่วมกับหน่วยงาน 
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๑๑  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินการกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตรายและผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินและระเบียบปฏิบัติได้ตาม 
ความจําเป็น 

ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  หรือเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน
มอบให้บุคคลอื่นทําการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  
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ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

ข้อ  ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่ายเท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะเป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคุ้งกระถินจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

  (๒)  ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

  (๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  (๔)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  เว้นแต่เป็นการกระทําของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  (๕)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่
รองรับ  รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  เว้นแต่เป็น
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  (๖)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗)  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี
กลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
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  (๘)  เจ้าของหรือครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร   
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  (๙)  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๙  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวันหรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ 
มูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่   
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๙  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน
จะต้องย่ืนคําขอใบรับอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
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  (๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ 
  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ  ๑๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินกําหนด  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ขอใบรับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก   
    (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดด้านบน 
    (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลและ

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
    (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม 
    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังให้ตักน้ํา  

ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
    (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวรถพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วย
อักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษร
ต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องกําหนดให้มีสีต่างจาก
รถเก็บ  ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

   (๑ .๒ )  ต้องจัดให้ มี เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง   
ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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   (๑.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐาน  (ใบนําส่ง
สิ่งปฏิกูล)  ว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

   (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน 

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยคํานึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและมีเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ที่ใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล 

   (๒.๒)  ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล   
    (๒.๒.๑)  ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยัง

พื้นดินแหล่งน้ํา  น้ําใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 
    (๒.๒.๒)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์

พาหะนําโรค 
    (๒.๒.๓)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือ

ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 
   (๒.๓)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง

หุ้มสูงถึงแข้ง  มีอุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๒.๔)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   (๒.๕)  อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

  (๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย   
   (๓.๑)  ต้องมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
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    (๓.๑.๑)  ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่ง 
    (๓.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  และไม่ทําให้มูลฝอยหกล้น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย 
    (๓.๑.๓)  ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม 
    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)   
    (๓.๑.๕)  ต้องมีข้อความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพื่อให้รู้

ว่าเป็นรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หรือเจ้าของกิจการด้วยอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรต้องไม่สูง
น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องกําหนดให้มีสีต่างจากรถเก็บ  
ขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

   (๓.๒)  ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อสะท้องแสง  ถุงมือยาง  รองเท้า 
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายา 
ฆ่าเชื้อโรค  เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๓ .๓)  กรณีที่ ไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยเป็นของตนเองต้องแสดงหลักฐาน   
(ใบนําส่งมูลฝอย)  ว่าจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๔)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะโดยให้คํานึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  และมีเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ที่กําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒)  มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล   
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    (๔ .๒ .๑ )   ที่ ไ ม่ ก่อให้ เ กิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรค   
ไปยังพื้นดินแหล่งน้ํา  น้ําใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๔.๒.๒)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์
พาหะนําโรค 

    (๔.๒.๓)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือ
ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 

    (๔.๒.๔)  ระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  อาจจะเป็น
ระบบเตาเผา  (Incinerater)  หรือระบบฝังกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย  
(Decompose)  ซึ่งแต่ละระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและ
ประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญด้วย   

    โดยการจัดวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
และหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๔.๓)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   (๔.๔)  ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง
หุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๔.๕)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม  หรือมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบ
กําจัดมูลฝอยและอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่กําจัดมูลฝอย 

   (๔.๖)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
และสวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๗)  มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๘)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
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   (๔.๙)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๗   
   (๔.๑๐)  ปฏิบัติการอื ่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด   ปลอดภัย  

และการ รักษาคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

ข้อ  ๑๔  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว 
ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้องความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความ 
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในขอ้บัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 

ข้อ  ๑๕  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๖  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล 



 หน้า   ๑๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

   (๑ .๑ )  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   
สวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม   
ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  และร่างกายของผู้ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากการดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว  ให้ทําการดูดน้ําจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําล้างจะต้องผ่านการบําบัดน้ําเสียหรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึม   
โดยต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

   (๑.๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ   
๑  คร้ัง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๑.๖)  ห้ามนํารถดูดสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจการอื่น 
   (๑.๗)  ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
   (๑.๘)  ต้องมีใบอนุญาตติดประจํารถ 
   (๑.๙)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 
   (๑.๑๐)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๗ 
   (๑.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  (๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 



 หน้า   ๑๔๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

   (๒.๑)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูลและอยู่ประจําที่ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 

   (๒.๒)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
และสวมผ้าปิดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๒.๓)  เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลให้รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องทิ้งสิ่งปฏิกูลลงถังหมักตรงตาม
ถังที่กําหนดในแต่ละวัน  เพื่อให้ม่ันใจว่าสิ่งปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเป็นต้องใส่
สิ่งปฏิกูลหลาย ๆ  คร้ัง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังไม่เต็มถังให้เร่ิมต้นนับจาก 
วันที่ใส่สิ่งปฏิกูลคร้ังสุดท้าย) 

   (๒.๔)  ถ้ามีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราดให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  
ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๒.๕)  ต้องปิดฝาถังหมักสิ่งปฏิกูลทุกคร้ัง  หลังจากที่ใส่สิ่งปฏิกูลลงในถังหมักแล้ว 
   (๒.๖)  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะต้องลงบันทึกเลขที่รถสูบสิ่งปฏิกูลและปริมาตร 

สิ่งปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกคร้ัง  เป็นการป้องกันไม่ให้รถนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 
   (๒.๗)  ทุกคร้ังที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลจากถังหมัก  เม่ือสิ่งปฏิกูลไหลออกจะหมดให้ใช้ 

ไม้แหย่ท่อระบายเพื่อช่วยให้ตะกอนที่ค้างอยู่ก้นถังหมักไหลออกมาให้หมด  และควรใช้น้ําฉีดไล่ตะกอน 
ที่ค้างอยู่ก้นถังหมักอย่างน้อย  ๓  เดือนครั้ง 

   (๒.๘)  การดูแลลานกองทราย  ให้ทําความสะอาดหน้าลานกองทรายเม่ืออัตรา
การซึมเร่ิมช้าลงโดยใช้อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองออกแล้วเติมทรายใหม่และต้องคอยเติมทรายให้ได้
ความสูงตามที่กําหนดไว้ 

   (๒.๙)  การโกยตะกอนที่ตากแห้งแล้วไปทําปุ๋ย  ให้ทิ้งไว้นาน  ๓  วัน  หลังจากที่
ตะกอนแห้งแล้ว  จึงโกยตะกอนที่ตากแห้งสนิทนําไปบดก่อนนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ย 

   (๒.๑๐)  หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนชํารุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
   (๒.๑๑)  เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 



 หน้า   ๑๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

   (๒.๑๒)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต 

   (๒.๑๓)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๗ 
   (๒.๑๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานผูกผ้าปิดปาก  

ปิดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเสื้อสะท้อนแสง  สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สวมเสื้อและกางเกง 
ให้มิดชิดและทําความสะอาดผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางและร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บใหเ้รียบร้อยมิให้มูลฝอยตกค้าง 
   (๓.๓)  ขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
   (๓.๔)  ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง  

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกสุขาภิบาล  คือน้ําล้างจะต้องผ่าน 
การบําบัดน้ําเสีย  หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมโดยต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

   (๓.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  อย่างน้อยปีละ   
๑  คร้ัง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๓.๖)  ห้ามนํารถไปใช้ในกิจการอื่น 
   (๓.๗)  ต้องดแูลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
   (๓.๘)  ต้องมีใบอนุญาตติดประจํารถ 
   (๓.๙)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน

กิจการตามใบอนุญาต 
   (๓.๑๐)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๗ 



 หน้า   ๑๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

   (๓.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

  (๔)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการกําจัดมูลฝอย 
   (๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่

ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญ  เช่น 
    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดเขม่า  เถ้า  

ฝุ่นละอองที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง 
    (๔.๑.๒)  ระบบฝังกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  ต้องมีระบบรองรับน้ํา  

ขยะ  (Leachate)  ไปกําจัดโดยควบคุมไม่ปล่อยให้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติ 
    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเป็นปุ๋ย  (Decompose)  ต้องควบคุมไม่ให้เกิด 

กลิ่นเหม็นที่รุนแรง  หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  
หรืออื่น ๆ 

   (๔.๒)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  หรือมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษา  
ระบบกําจัดมูลฝอยและอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
และสวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔)  เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการตามใบอนุญาต 

   (๔.๖)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๗ 
   (๔.๗)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 
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ข้อ  ๑๗  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญาโดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
กําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ข้อ  ๑๘  เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตจะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทําเป็น
หนังสือแจ้งพนักงานท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อยสามสิบวัน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับบริการ  
เช่น  การเปลี่ยนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด
สามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ  ๑๙  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ดําเนินการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  ก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๑  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคุ้งกระถิน 
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ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๔  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ย่ืนนําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  ให้นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตามที่กําหนดไว้  โดยประทับตราสีแดง  ว่า  
“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๔)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๕)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๒๕  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย  โดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
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  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  เช่น  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต,บอกเลิกการดําเนินกิจการให้ใช้แบบ  สม. ๔ 

ข้อ  ๒๖  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ .  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๘  คําสั่งพักใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๔๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ  ๒๙  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ  ๓๑  ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้ งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถินรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวัฒน์  อมรธีระกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 



 
บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมต่อทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลคุ้งกระถิน 

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดบัที ่ ประเภท 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

 
บาท สต.

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 
 

อัตราคา่เกบ็ขนสิ่งปฏกิลูและมูลฝอย 
(๑.๑) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์แรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป
ลูกบาศก์เมตรละ 
(๑.๒) เศษไม่เกินคร้ังลูกบาศก์เมตรต่อไป 
(เศษเกินคร้ังลกูบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
(๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง 
ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร (บ้านเรือน, ร้านค้า) 
-   วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร (บ้านเรือน)   เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๓๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร (ร้านค้า)  เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร (ร้านอาหาร) เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลติร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
(๒.๒) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป (ตลาด, โรงงาน) 
-   วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตรหรือ
เศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
(๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ 
-    ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
-    เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ 
เศษลูกบาศก์เมตร  ลกูบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ 
ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยรบั
ประโยชนต์อบแทนด้วยการคดิคา่บรกิาร 
(๓.๑) รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย     ฉบับละ 
(๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย        ฉบับละ 
(๓.๓) ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว          ฉบับละ 
(๓.๔) ให้บริการรถสุขาช่ัวคราว                      ฉบับละ 
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