
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนชมพู  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริการสวนตําบลและนายอําเภอโนนสูง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลดอนชมพู  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  ฯลฯ 

้หนา   ๑๘๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

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

หรือส่ิงที่ปลูกสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่

หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที 

ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาขายใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคา  

ประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมสีภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย 

  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่น ๆ  ดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึง

บริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราว  

หรือตามวันที่กําหนด 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  พนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

้หนา   ๑๘๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



กรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารตําบลดอนชมพู  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูมอบใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูหรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัติ 

ท้ังนี้  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหาร 

สวนตําบลดอนชมพูจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘ หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

ไดแก  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  หรือนอกจากในท่ีที่องคการบริหาร 

สวนตําบลจัดไวใหเหมาะสม  หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

 ขอ  ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

ที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวรรคหนึ่งตองเปนภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง  มีฝาปดมิดชิด   

ไมรั่ว  ไมซึม  และไมสงกล่ินเหม็นออกมาขางนอก  เพ่ือปองกันกล่ิน  แมลงและสัตวพาหะนําโรค 

้หนา   ๑๘๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขมอีํานาจประกาศกําหนดลักษณะ

หรือรูปแบบของภาชนะที่รองรับมูลฝอยก็ได 

ขอ  ๑๐ หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกูลในถัง

รองรับ  สถานที่ถายเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  เวนแตจะเปน

การกระทําของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดมอบหมาย 

ขอ  ๑๑ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะได

ดําเนินการโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นแนะนํา 

ขอ  ๑๒ หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน 

และกําจัดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยเปนหนังสือแจง 

ภายในกําหนดระยะเวลาสิบหาวันเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร   

สถานท่ีหรือท่ีดินวางเปลายังเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันควร   

หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอน 

รําคาญจากสถานที่ดังกลาว  โดยตองอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ดําเนินการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นและผูครอบครองอาคาร 

สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๓ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธรุกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตาํบลดอนชมพู 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย  วาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขน 

หรือผูกําจัดมูลฝอย 

 (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงานความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

 (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูกําหนด 

ขอ  ๑๕ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน   

แมลงและสัตวพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

เพ่ือใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนพรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองขางรถโดยขนาดอักษรตองสูงไมนอยกวา   

๑๐  เซนติเมตร 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดย 

   (๒.๑.๑) สถานที่ดําเนินการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งหางจาก

ชุมชน  วัด  หรือศาสนสถานสถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ   

โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๑.๒) ตองมี ระบบกํ า จัด ส่ิ งป ฏิกู ลที่ ถู กห ลัก สุขา ภิบาล  เช น   

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล  โดยการหมักยอยสลายดวยสวนประกอบถังหมักยอยสลายลานทรายกรอง   

จัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  น้ํายาฆาเชื้อ  

และตองมีผูควบคุมดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๒.๑.๓) ไมกอให เกิดการปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรค 

ไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  หรือน้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร  ฯลฯ 

   (๒.๑.๔) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว

พาหะนําโรค 

   (๒.๑.๕) ไม เปน ท่ีน ารั ง เกียจ  ไมกอ ให เกิดก ล่ิน เหม็น   สกปรก 

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๒.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

 (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๓.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ไดแก 

   (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่ วไมซึม   

มีลักษณะปกปดเปนที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย   

เพ่ือไมใหรั่วขณะปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัด 

   (๓.๑.๓) มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ 

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน 

   (๓.๑.๕) ผูปฏิบัติงานตองตรวจสุขภาพประจําป 

   (๓.๑.๖) ตองมีอุปกรณป องกันอันตรายส วนบุคคลที่ เ หมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๓.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

 (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองปฏิบัติตามระเบียบ  หรือประกาศ

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดย 

   (๔.๑.๑) ตองกําจัดมูลฝอยในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู

กําหนดใหเทานั้น 

   (๔.๑.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง   

หรือหลายวิธี  เชน  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  การเผาในเตา  การหมักทําปุยและการหมัก 

ทํากาซชีวภาพ  การจัดการแบบผสมผสาน  หรือวิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด  ซึ่งวิธีการนี้ 

ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  หรือเวนแตมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๖ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนัน้  และแจงใหผูขออนญุาตแกไขใหถกูตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณี 

จําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณ 

ใหผูขอรับทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไว

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลว 

ขอ  ๑๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดโดยไมมีเหตุอันควรใหถือวาไมประสงคจะขอรับอนุญาต 

 ขอ  ๑๘ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ   

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

  (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

  (๑.๕) ตองตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
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  (๒.๑) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๓.๑) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๓.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) ผูขอรับใบอนุญาตตองดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

ตามประเภทของระบบกําจัด 

  (๔.๒) ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  จะตองตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔.๓) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน 

ขอ  ๑๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชาระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไมยอมชําระ  หรือคางชําระคาธรรมเนียม 

ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว 

จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๑ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดอนชมพู 

ขอ  ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก 

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๔ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 
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 (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา  ไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๗ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักที่ทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๐ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้เปนความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหถือวาเปนผูไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ 
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ขอ  ๓๒ ผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกสถานท่ี 

ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูจัดไวใหจะตองถูกเปรียบเทียบปรับตามบัญชีแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ประเวท  ศรีทอง 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนชมพู 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๖3 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราคาเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

(1.1) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
        ก. เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก  
            และลูกบาศกเมตรตอไป                               ไปลูกบาศกเมตรละ 
        ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป                      ลูกบาศกเมตรละ 
           (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
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. (1.2) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณและมูลฝอยวันหนึ่ง 
        ไมเกิน ๕00 ลิตร 

ก. วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                             เดือนละ 
ข. วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร                        เดือนละ 
ค. วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                        เดือนละ 
ง. วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                         เดือนละ 
จ. วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                      เดือนละ 
ฉ. วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                    เดือนละ 
ช. วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร                    เดือนละ 
ซ. วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร                    เดือนละ 
ฌ. วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                   เดือนละ 
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 (1.3) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
       เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                    เดือนละ 
 ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
    หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                          เดือนละ 

 
 

1,000 
 

1,500 
 (1.4) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

ก. ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                              ครั้งละ 
ข. เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
   หรือเศษของลูกบาศกเมตร                               ลูกบาศกเมตรละ 
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200 

 (1.5) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
ก. ไมเกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร              เดือนละ 
ข. เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร                    เดือนละ 
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-  ๒  - 

ลําดับท่ี ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ 
(2.๑) รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                                ครั้งละ 
(2.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                                    ครั้งละ 
(2.๓) ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว                                     ครั้งละ 
(2.๔) ใหบริการสุขาชั่วคราว                                                    ครั้งละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(2.5) รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            ฉบับละ 
(2.6) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                                   ฉบับละ 
(2.7) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                          ฉบับละ 
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3 อัตราคาเปรียบเทียบปรับ 
(3.๑) ถาย เท ท้ิง กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงสิ่งปฏิกูล นอกสถานท่ี 
        ท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูกําหนด                            ปรับ 
(3.๒) ถาย เท ท้ิง กองหรือทําใหมีข้ึนซ่ึงมูลฝอย นอกสถานท่ีท่ีองคกรบริหาร 
        สวนตําบลดอนชมพูกําหนด                                                ปรับ 

 
 

2,000 
 

2,000 
 
 
  



(แบบ สม. ๑) 
คําขอรับใบอนุญาต 

 
เลมท่ี………..........เลขท่ี............/............. 

  เขียนท่ี.............................................................................. 
   วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. …................... 

 
 ขาพเจา..................................................................อายุ.................................ป สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................... 
แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................เทศบาล/อบต. ......................................... 
จังหวัด....................โทรศัพท............................โทรสาร................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 
 (  ) เก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี................................................................................. 
  …………………............……………………………………………………………………………………………………….. 
 (  ) เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...................................................................... 
  …………………............……………………………………………………………………………………………………….. 
 (  ) เก็บ และขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................................ 
  …………………............……………………………………………………………………………………………………….. 
 (  ) เก็บ และขนมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................................................... 
  …………………............……………………………………………………………………………………………………….. 
 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้  คือ 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 (๓) สําเนาทะเบียนรถ 
 (๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
  (๔.๑) ................................................................................................... 
  (๔.๒) ................................................................................................... 
  (๔.๓) ................................................................................................... 
  (๔.๔) ................................................................................................... 
 (๕) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
  (๕.๑) ................................................................................................... 
  (๕.๒) ................................................................................................... 
  (๕.๓) ................................................................................................... 
  (๕.๔) ................................................................................................... 
 
 
 
  



แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
        
 
        ลงชื่อ......................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
             (.......................................................) 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
  ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
 
 (   ) เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
  ................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................... 
 
    ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
          (................................................) 
    ตําแหนง............................................ 
    วันท่ี............/...................../.............. 
 
คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
            ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

(….............................................) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

วันท่ี............/................../................ 
  



(แบบ สม. ๑/๑) 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด) 
.................................................................... 

เขียนท่ี............................................................................... 
วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. …................... 

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

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท................................................................................. 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........../............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพูพรอมคําขอนี้ 
ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียม จํานวน………….......................……….บาท เงินเพ่ิม………..............……………..บาท 
รวมเปนเงิน……………....................…...............บาท (…………………………………………....………………………………..) 
และไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 

(๑)  สําเนาใบแจงความกรณีใบอนุญาตสูญหาย  
(๒)  ใบอนุญาตเดิม กรณีถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ 
(๓)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………………… 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

(.................................................) 
 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(   )  อนุญาตใหออกใบแทนได 
(   )  ไมอนุญาตใหออกใบแทน  
       เพราะ…………………………………………………………………………………………………… 
 
            ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

(….............................................) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 

วันท่ี........../.............../............. 
  



(แบบ สม. ๒) 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

เลมท่ี……….…เลขท่ี.............../…………… 

อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.............................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี...................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตําบล................................................... 
อําเภอ................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................................................… 

ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
ประเภท…………….…………………………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา 
…..........................………………………………………………….…............…..ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี.................................... 
หมูท่ี.........................ตําบล....................................อําเภอ..................................จังหวดั.....................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร……………………………….. 
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……………….แรงมา 
จํานวนคนงาน…………………....………คน ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต………………...……………………บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมท่ี……………….เลขท่ี………………./……………… 
ลงวันท่ี……………….เดือน………………………………………พ.ศ. …………………….. 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู เรื่อง การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63 
(๒) ตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน  

ถาตั้งแต ๑๕ วันข้ึนไปใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดท้ิง 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ...................... 

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

(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
(…...................................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

  



(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีใบอนุญาตหมดอายุ 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      

 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  



(แบบ สม. ๒/๑) 
“ใบแทน” 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

เลมท่ี…..…….…เลขท่ี.............../…………… 

อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ............................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตําบล.................................................. 
อําเภอ................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................................................… 

ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
ประเภท………………………………………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา 
…………………………………………………………………………..ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี.................... 
ตําบล...........................................อําเภอ.................................จังหวดั................................................................ 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. 
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด………….…….แรงมา 
จํานวนคนงาน…………………………คน ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………….......……บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมท่ี……………….เลขท่ี………………./……………… 
ลงวันท่ี……………….เดือน………………………………………พ.ศ. …………………….. 

ขอ ๒ ผูไดรับใบแทนอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู เรื่อง การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕63 
(๒) ตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน  

ถาตั้งแต ๑๕ วันข้ึนไป ใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดท้ิง 

ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ. ...................... 

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

(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
(…....................................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 
เจาพนักงานทองถ่ิน 

  



(ดานหลัง) 
รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีใบอนุญาตหมดอายุ 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      

 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  



(แบบ สม. ๓) 
แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

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

เลมท่ี……………เลขท่ี.............../.............. 
เขียนท่ี.............................................................................. 

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ประเภท............................................. 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........../............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้  คือ 
 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
 (๓)  สําเนาทะเบียนรถ 
 (๔)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 
 (๔.๑)  .............................................................................................................................. 
 (๔.๒)  .............................................................................................................................. 
 (๕)  ใบอนุญาตเดิมท่ีหมดอายุ 
 (๔)  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………….. 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

  



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ....................................... 
............................................................................................... 
 

     ลงชื่อ.............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
(.............................................) 

ตําแหนง............................................. 
วันท่ี......../............./............ 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 

    ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
(….............................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนชมพู 
วันท่ี............/................../................ 


