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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุและนายอําเภอหนองเสือ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  เร่ือง  กาจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   
ก่อนข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้   
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ

ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  

ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  หรืออาจอนุญาตให้  
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือ  
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน  
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุและระเบียบปฏิบัติได้ตาม 
ความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วน 
ตําบลศาลาครุ  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลาครุ  ตามอตัราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับ   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
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(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

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

สถานที่เทเก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่รองรับ   
รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  เว้นแต่เป็นการกระทํา 
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

(๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๗) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  
และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

(๘) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่
นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

(๙) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  กลิ่น  ควัน  หรือแก็ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริการนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือเม่ือได้ทํา
การปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่ง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือ
บริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจาก
อาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียม 
เก็บขนตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วน 
ตําบลศาลาครุ  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
(๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ 
(๔) สําเนาอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ   ๑๑  ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเง่ือนไขตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุกําหนด  ดังนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
   (๑.๑.๒) ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
   (๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปั๊มสูบตะกอน 

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได้  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
   (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม 
   (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้ รู้ว่า 

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด
ที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  
๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๑.๗) สีของพาหนะเก็บขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  ต้องกําหนดให้มีสีต่างจากรถเก็บ   
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 
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 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐาน  (ใบนําส่งสิ่งปฏิกูล)  
ว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชนศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยให้คํานึงถึงการป้องกันมิให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง   

 (๒.๒) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น 
   (๒.๒.๑) ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลโดยการหมักย่อยสลาย  (Composting  and  Digestion)  

ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ถังหมักย่อยสลาย  ประกอบด้วย  ถังคอนกรีตที่ก่อสร้างขึ้นจํานวน  

๓๑  ถัง  มีฝาปิดมิดชิด  ถังหมักแต่ละถังต้องมีท่อระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุสิ่งปฏิกูล 
ที่ได้จากรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไปสูบมาจากส้วมตามบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ  แล้วนํามาถ่ายลงในถังหมักนี้
ภายในถังหมักจะเกิดการย่อยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน  (Anaerobic  Digestion)  
ทําการหมักอย่างน้อย  ๒๘  วัน  เพื่อทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไข่พยาธิที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูล 

    (ข) ลานทรายกอง  ภายหลังจากสิ่งปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมักในถังหมัก
จนครบเวลาตามข้อ  (๒.๒.๑)  แล้ว  จึงปล่อยลงสู่ลานทรายกรองซึ่งจะทําหน้าที่กรองสิ่งปฏิกูลให้เหลือ
ตกค้างอยู่ด้านบนส่วนน้ําก็จะซึมผ่านลานทรายกรองสู่ท่อน้ําทิ้งด้านล่าง  เพื่อรวบรวมไปสู่บ่อพักน้ําเก็บไว้
รดต้นไม้หรือบําบัดก่อนปล่อยเป็นน้ําทิ้งต่อไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยู่ด้านบนลานทรายกรองนั้น 
ให้ตากแดดจนแห้งสนิทเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคโดยแสงอาทิตย์อีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปย่อยหรือบด 
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อนําไปใช้เป็นปุ๋ยต่อไป 

 โดยการวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารสุขและหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

 (๒.๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มส้นถึงแข้ง  
มีอุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๒.๔) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมหรือ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
 (๓.๑) ต้องมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๓.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
   (๓.๑.๒) ส่วนของรถท่ีใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  และไม่ทําใหมู้ลฝอยหกล้น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย 
   (๓.๑.๓) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม 
   (๓.๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น   

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๓.๑.๕) ต้องมีข้อความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพื่อให้รู้ว่าเป็นรถ 

ที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  
๑๐  เซนติเมตร 

   (๓.๑.๖) สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องกําหนดให้มีสีต่างจากรถเก็บขน 
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

 (๓.๒) ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อสะท้อนแสง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้ม 
สูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๓.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐาน  (ใบนําส่งมูลฝอย)   
ว่าจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  

โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยให้คํานึงถึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

 (๔.๒) ต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  อาจจะเป็นระบบเตาเผา  
(Incinerater)  หรือระบบฝังกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย  (Deconpose)   
ซึ่งแต่ละระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  
รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญด้วย 
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 โดยการจัดวางระบบต้องได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงาน  
อื่นที่เก่ียวข้อง 

 (๔.๓) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  หรือ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

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

ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๘  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต 
ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่ที่ได้รับคําขอพร้อมเอกฐานหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  แล้ว  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต   
หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง   
คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  สวมผ้าปิดปาก  

ปิดจมูก  ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหุ้มส้นสูงถึงแข้งและทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้า
หนังยางและร่างกายผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 



 หน้า   ๑๖ 
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 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําล้างจะต้องผ่านการบําบัดน้ําเสียหรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึมโดย
ต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

 (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างดว้ยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

 (๑.๖) ห้ามนํารถไปใช้ในกิจการอื่น 
 (๑.๗) ต้องดูแลมิให้ข้อความบนถังตัวรถลบเลือน 
 (๑.๘) ต้องมีใบอนุญาตติดประจํารถ 
 (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 
 (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖ 
 (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง
ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  และมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบบําบัด

สิ่งปฏิกูลและอยู่ประจําที่ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๒) เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือ  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและสวม 

ผ้าปิดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 
 (๒.๓) เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลให้รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องทิ้งสิ่งปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถัง 

ที่กําหนดในแต่ละวัน  เพื่อให้ม่ันใจว่าสิ่งปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเป็นต้องใส่
สิ่งปฏิกูลหลาย ๆ  คร้ังหรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังไม่เต็มถังให้เร่ิมต้นนับจากวันที่
ใส่สิ่งปฏิกูลคร้ังสดุท้าย) 
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 (๒.๔) ถ้ามีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราดให้ทําการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๒.๕) ต้องปิดฝาถังหมักสิ่งปฏิกูลทุกคร้ัง  หลังจากที่ใส่สิ่งปฏิกูลในถังหมักแล้ว 
 (๒.๖) เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะต้องลงบันทึกเลขที่รถสูบสิ่งปฏิกูล  และปริมาตรสิ่งปฏิกูล 

ที่นํามาทิ้งทุกคร้ังเป็นการป้องกันไม่ให้รถนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 
 (๒.๗) ทุกคร้ังที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลจากถังหมัก  เม่ือสิ่งปฏิกูลไหลออกจะหมดให้ใช้ไม้แหย่ 

ท่อระบายเพื่อช่วยให้ตะกอนท่ีค้างอยู่ก้นถังหมักไหลออกมาให้หมด  และควรใช้น้ําฉีดไล่ตะกอนที่ค้างอยู่
ก้นถังหมักอย่างน้อย  ๓  เดือนต่อคร้ัง 

 (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ให้ทําความสะอาดหน้าลานทรายกรองเมื่ออัตราการซึม
เร่ิมช้าลงโดยใช้อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองออกแล้วเติมทรายใหม่  และต้องคอยเติมทราย 
ให้ได้ความสูงตามที่กําหนดไว้ 

 (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแห้งแล้วไปทําปุ๋ย  ให้ทิ้งไวน้าน  ๓  วัน  หลังจากที่ตะกอนแห้งแล้ว  
จึงโกยตะกอนที่ตากแห้งสนิทไปบดก่อนนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ย 

 (๒.๑๐) หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนชํารุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
 (๒.๑๑) เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ังโดยเฉพาะ

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
 (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามที่ กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 
 (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖ 
 (๒.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งข้อบัญญัติ  
ระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานผูกผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  

สวมถุงมือยาง  สวมเสื้อสะท้อนแสง  สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สวมเสื้อและกางเกงให้มิดชิด  
และทําความสะอาดผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางและร่างกายผู้ปฏิบัติงาน  
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยตกค้าง 
 (๓.๓) ขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
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 (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง  สําหรับน้ําเสีย 
ที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกสุขาภิบาล  คือน้ําล้างจะต้องผ่านการบําบัดน้ําเสีย  
หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึง  โดยต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

 (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  โดยเฉพาะการตรวจ
โรคระบบทางเดินอาหาร 

 (๓.๖) ห้ามนํารถไปใช้ในกิจการอื่น 
 (๓.๗) ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
 (๓.๘) ต้องมีใบอนุญาตติดประจํารถ 
 (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
 (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖ 
 (๓.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยต้องถูกสุขาภิบาลและมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตราย  

ต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญ  เช่น 
   (๔.๑.๑) ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ต้องควบคุมไม่ก่อให้เกิดเขม่า  เถ้าฝุ่นละออง 

ที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง 
   (๔.๑.๒) ระบบฝังกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  ต้องมีระบบรองรับน้ําขยะ  (Leachate)  

ไปกําจัดโดยต้องควบคุมไม่ปล่อยให้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติ 
   (๔.๑.๓) ระบบหมักเป็นปุ๋ย  (Decompose)  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง  

หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค  โดยแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น ๆ   
 (๔.๒) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  หรือมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบกําจัดมูลฝอย

และอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๓) เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและ 

สวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 
 (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  โดยเฉพาะ

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
 (๔.๕) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามในอนาคต 
 (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖ 
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 (๔.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

ข้อ ๑๖ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ 
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน
ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตจะยกเลิกการให้บริการรายใด  ต้องทําเป็นหนังสือแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับบริการ  
เช่น  การเปล่ียนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนดสิบห้าวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุเท่านั้น 

การต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบ  สม.๓  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วไปประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่สั่งต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติในวันที่มาขอรับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  สําหรับกรณีที่เป็น
การขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลากําหนดให้
ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลาครุ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  หรือหากประสงค์จะแก้ไข
รายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแก้ไขรายการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ  สม.๔   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตามสีแดง  ว่า  “ใบแทน”  
กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  เช่น  แก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาตบอกเลิก

การดําเนินกิจการ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
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ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้ รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง 
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ  
ใบอนุญาตดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อนันต์  รุ่งแสง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท) 

 อัตราค่าเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย
๑ ค่าเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ

 (๑) เศษของลกูบาศกเ์มตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก  
 และลกูบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป ลกูบาศกเ์มตรละ ๒๕๐ 
 (๒) เศษไม่เกินลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ 
 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเท่ากบั ๑ ลูกบาศกเ์มตร)

 
๒ 

 
ค่าเก็บและขนมูลฝอย 

 (๑) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอยวันหน่ึง
 ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ ๒๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                    เดือนละ ๓๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                    เดือนละ ๔๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                    เดือนละ ๕๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                  เดือนละ ๖๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร                เดือนละ ๘๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร                เดือนละ ๑๕๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร                เดือนละ ๒๐๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                เดือนละ ๓๐๐ 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

  

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท) 

 (๒) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอยวันหน่ึง
 เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

 - วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร         เดือนละ ๑,๕๐๐ 
 - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทกุ ๆ ลูกบาศก์เมตร  
 หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร                                       เดือนละ ๒,๐๐๐ 
 (๓) ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราว

 - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                          ครั้งละ ๑๕๐ 
 - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บและขนทุกๆ
 ลูกบาศกเ์มตร หรอืเศษของลูกบาศกเ์มตร              ลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ 
   
๓ อัตราค่าธรรมเนียม ในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทํา  
 การเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกจิ หรือ  
 ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร (ต่อปี)  
 (๑) รับทําการเกบ็ และขนสิง่ปฏิกลูหรือมลูฝอย               ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
 (๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                       ฉบับละ ๕,๐๐๐ 
 (๓) ให้บริการห้องสุขา                                             ฉบับละ ๒,๐๐๐ 
 (๔) ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่                                    ฉบับละ ๑,๐๐๐ 



บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราค่าบริการ ขั้นสูง
ไม่เกิน (บาท) 

  
๑ ค่าเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ

 (๑) เศษของลกูบาศกเ์มตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก  
 และลกูบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป                         ลูกบาศก์เมตรละ ๓๕๐ 
 (๒) เศษไม่เกินลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ 
 (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเท่ากบั ๑ ลูกบาศกเ์มตร)

 
๒ 

 
ค่าเก็บและขนมูลฝอย 

 (๑) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอยวันหน่ึง
 ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
 - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ ๔๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                    เดือนละ ๘๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                    เดือนละ ๑๒๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                    เดือนละ ๑๖๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                  เดือนละ ๒๐๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร                เดือนละ ๔๐๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร                เดือนละ ๖๐๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร                เดือนละ ๘๐๐ 
 - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                เดือนละ ๑,๐๐๐ 

 
  



 

 

 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
 (๒) ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอยวันหน่ึง  

 เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป  
 - วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร         เดือนละ ๒,๐๐๐ 
 - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทกุ ๆ ลูกบาศก์เมตร  
 หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร                                     เดือนละ ๒,๐๐๐ 
 (๓) ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราว  

 - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                          ครั้งละ ๒๐๐ 
 - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตรค่าเกบ็และขนทุกๆลูกบาศก์เมตร  
 หรือเศษของลกูบาศกเ์มตร              ลูกบาศก์เมตรละ ๒๐๐ 
   
๓ รับทําการกําจัดมลูฝอย โดยใช้ระบบเตาเผา (Incinerater)        ตันละ ๑,๐๐๐ 
๔ รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบ (Sanitaly Land-fill) ตันละ ๕๐๐ 
๕ รับทําการกําจัดมลูฝอย โดยใช้ระบบหมกัเป็นปุ๋ย (Decompose) ตันละ ๑,๐๐๐ 
๖ ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล                                          ลูกบาศก์เมตรละ ๕๐๐ 
๗ ค่าบริการห้องสุขา                                               ต่อคนต่อครั้ง ๕ 
๘ ค่าบริการสุขาเคลื่อนที่                                          ต่อคนต่อครั้ง ๕ 



 

 
 
 

คําขอร ับใบอน ุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

แบบสม.๑ 

  
เลขที่รับ.........../..................    เข ียนท ี่………………………..…………………………………….. 

ว ันท ี ่………….….เด ือน…………………..พ.ศ………………… 
ข ้าพเจ ้า……………...………………………………………………...…..อาย ุ……………………………………….ป ี 

ส ัญชาต ิ……………………….บ ้านเลขท ี ่…………….หม ู่ท ี่………..ตรอก/ซอย………………..……ถนน……………………………………… 
แขวง/ต ําบล…………………….…….เขต/อ ําเภอ………..……………เทศบาล/อบต…………………………………………………………... 
จ ังหว ัด………………………….………หมายเลขโทรศ ัพท ์……………………………………………………………………..……………... 

ขอย ื่นค ําขอร ับใบอน ุญาตประกอบก ิจการร ับท ําการเก ็บขนหร ือก ําจ ัดส ิ่งปฏ ิก ูลม ูลฝอย  
ประเภทต่อ...........................................................................................................นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาคร ุ
โดยใช้กิจการว่า....................................................................................................................จํานวนคนงาน..................คน
ต้ังอยู่ ณ เลขที่....................หมู่ที่ .................... ตําบลศาลาครุ      อําเภอหนองเสือ   จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท.์........................................โทรสาร......................................... 
                             พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

๑.  ส ําเนาบ ัตรประจ ําต ัวประชาชน/ข ้าราชการ/พน ักงานร ัฐว ิสาหก ิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒.  สาเนาทะเบ ียนบ ้าน 
๓  ส ําเนาใบทะเบ ียนบ้านน ิต ิบ ุคคล  (ถ ้าม ี) 
๔ . บ ัญช ีอ ัตราค ่าธรรมเน ียมในการให ้บร ิการ 
๕ . ตัวอย่างหนังสอืสญัญาระหว่างผู้ให้บริการและผูร้ับบริการ 
๖. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    
( ต่อด ้านหล ัง) 



 

-๒– 
 

แผนผ ังแสดงท ี่ต ั้งสถานประกอบกิจการโดยส ังเขป 
                   

ขอร ับรองว ่าข ้อความในแบบค ําขอน ี้เป ็นความจร ิงท ุกประการ    
( ลงช่ือ ) ………………………………………………………………….ผูข้อรับใบอนุญาต 

     ( …………………………………………….…………….. ) 
 
 
 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
เลขที่.......................................ได้รบัเรื่องเมื่อวันที่ ........................เดือน................................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

  ไม่ครบ คือ 
๑............................................................................................................ 
๒............................................................................................................ 
๓............................................................................................................ 

 
( ลงช ื่อ) …………………………………………………………………. 

( …………………………………………….……………..) 
ต ําแหน ่ง……………………………………………………..………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ด้านหลงัคําขอรบัใบอนุญาต) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังน้ี 

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

(     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
...................................................................................................................................................................... 

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

    (....................................................) 
    ตําแหน่ง.............................................. 

       วันที่ ............/.............................../...................... 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

(     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังน้ี 
...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
(     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาคร ุ
วันที่ .........../.............................../..................... 

 
 
ค ําส ั่งของเจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ่น 

( ) อน ุญาตให ้ประกอบก ิจการได ้ 
( ) ไม ่อน ุญาตให ้ประกอบก ิจการ 

(ลงช ื่อ) …………...…………….………………. 
( ………………………………..) 

      นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาคร ุ
ว ันท ี่…../………/…….. 



 

    
 

ใบอน ุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล ่มท ี่…..…………เลขท ี่……….……ปี....……………… 
 

อน ุญาตให ้……………………………………………………อายุ…………ปี ส ัญชาต ิ…………………………………………
อย ู่บ ้าน/สํานักงานเลขท ี่…….…………… หม ู่ท ี่……………..ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………
ต ําบล/แขวง…………………………………… อ ําเภอ/เขต………………………………………………จังหว ัด………………………………….
โทรศ ัพท ์……………………………………..…โทรสาร........................................................ 
 
ข ้อ ๑ ประกอบก ิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท……………………………………………………………………………………………ค่าธรรมเนียม........................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่.......................ลงวันที่...................เดือน................................พ.ศ...................
โดยใช ้ช ื่อกิจการว ่า……………………………………………………………………………จํานวนคนงาน……………………………………คน
ต ั้งอย ู่ ณ เลขท ี่………………..หม  ู่ท  ี่………..……ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………………………….. 
ต ําบล/แขวง………………………………อ ําเภอ/เขต………………………………………จ ังหว ัด………………………………………….… 
โทรศ ัพท ์………………………..……..…โทรสาร ……………………………… 

ข ้อ  ๒  ผ ู้ได ้ร ับอน ุญาตต ้องปฏิบ ัต ิตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ เ รื่อง  การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
  (๒) ............................................................................................................................................ 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ....................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
 

ออกให ้  ณ  ว ันท ี่…………….เด ือน……………………..……..พ.ศ…………….. 
 

  
 

 
คําเตือน  ๑)  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
  ๒)  ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ัน  ต้องชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ  ๒๐ 

 
 

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

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

แบบ สม.๒



 

-๔- 
 

คําขอต ่ออาย ุใบอน ุญาต 
ประกอบก ิจการร ับท ําการเก ็บ  ขน  หร ือก ําจ ัดส ิ่งปฏ ิก ูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ.............../.................... 
เข ียนท ี่..............................................................  

                                               ว ันท ี่..............เด ือน.............................พ.ศ..........................  
ข ้าพเจ ้า.....................................................................อาย ุ...............ป ี.................ส ัญชาต ิ...................

อย ู่บ ้านเลขท ี่...........หม ู่ท ี่...........ตรอก/ซอย......................ถนน...........................แขวง/ต ําบล....................................... 
เขต/อ ําเภอ..............................เทศบาล/อบต..................................................จ ังหว ัด................................................. 
หมายเลขโทรศ ัพท ์..............................................โทรสาร................................................. 

ขอย ื่นค ําขอต ่ออายุใบอน ุญาตประกอบก ิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ  กําจัดสิ่ งปฏิกูล  
ประเภท......................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ
โดยใช้กิจการว่า.......................................................................................................................จํานวนคนงาน................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที่ ................ถนน.................................ตําบลศาลาครุ  อําเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร............................................. 

พร ้อมค ําขอน ี้ข ้าพเจ ้าได ้แนบเอกสารและหล ักฐานต่าง ๆ มาด ้วยแล้ว ค ือ 
 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 
๒…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอร ับรองว ่าข ้อความในใบคําขอน้ีเป ็นความจร ิงท ุกประการ 
  

ลงช ื่อ..................................................ผ ู้ขอต่ออายุใบอน ุญาต 
(............................................)                                 

แบบ สม.๓



 

(ด้านหลงัคําขอต่อใบอนุญาต) 
 
ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
เลขที่.......................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..........................เดือน...............................พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ คือ 
     ๑)........................................................................................................ 
     ๒)........................................................................................................ 
     ๓)........................................................................................................ 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 

       (.................................................) 
    ตําแหน่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังน้ี 
...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
(     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
...................................................................................................................................................................... 

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

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

ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาคร ุ
วันที่ .........../.............................../..................... 

 
 
ค ําส ั่งของเจ ้าพน ักงานท ้องถ ิ่น 

( ) อน ุญาตให ้ประกอบก ิจการได ้ 
( ) ไม ่อน ุญาตให ้ประกอบก ิจการ 

(ลงช ื่อ) …………...…………….………………. 
( ………………………………..) 

      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ 
ว ันท ี่…../………/…….. 



 

-๕- 

 
 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ.................../........................  
        

เขียนที่.............................................................. 

 
 
 

ว ันท ี่..............เด ือน.............................พ.ศ.................. 
ข ้าพเจ ้า..........................................................................อาย ุ..............ป ี.................ส ัญชาต ิ................ 

อย ู่บ ้านเลขท ี่...........หม ู่ท ี่..................ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................................................
แขวง/ต ําบล........................ เขต/อ ําเภอ....................................................................จ ังหว ัด..................................... 
หมายเลขโทรศ ัพท ์..............................................โทรสาร.................................................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า................................................................................................จํานวนคนงาน............................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่....................หมู่ที่............................ตําบลศาลาครุ  อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 

ขอย ื่นค ําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาครุ  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 ขอร ับรองว ่าข ้อความในแบบค ําขออน ุญาตน ี้เป ็นความจร ิงท ุกประการ 
  

ลงช ื่อ................................................ผ ู้ขออน ุญาต 
(............................................) 

  

แบบ สม.๔


