
ข้อบัญญัติต าบล 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 
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 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. 25๕๒ ประกอบกับมาตรา 18  มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58  มาตรา 
63  และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริการส่วนต าบลและนายอ าเภอโนนสูงจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๖3” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู นับถัดจากวันประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถ ุถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิต 
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 “อาคาร”  หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “สถานที่จ าหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที ่ หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 
 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าขายใช้เป็นที่ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสินค้า ประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี ้ไม่ 
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ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
 กรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองค์การบริหารต าบลดอนชมพู อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
แทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน 
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ ๑๐ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือ
เขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมอบให้
บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  
 ทั้งนี้  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนชมพูจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
ได้แก่ ถนน ซอย ตรอก บึง แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า หรือนอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดไว้
ให้เหมาะสม หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
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 ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด 
 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามวรรคหนึ่งต้องเป็นภาชนะที่มั่นคงแข็งแรง มีฝาปิดมิดชิด    ไม่รั่ว   
ไม่ซึม และไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก เพ่ือป้องกันกลิ่น แมลงและสัตว์พาหะนาโรค 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจประกาศก าหนดลักษณะหรือ
รูปแบบของภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยก็ได้ 

 ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือ เคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในถังรองรับ 
สถานที่ถ่ายเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  เว้นแต่จะเป็นการกระท า 
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู ในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้มอบหมาย 

 ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอื
มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้ด าเนินการโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน า 

 ข้อ ๑๓  หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขนและก าจัดตามค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเป็นหนังสือแจ้งภายในก าหนดระยะเวลา
สิบห้าวันเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่ายังเพิกเฉย 
ละเลย หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูท าการ เก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว โดยต้องอ านวยความสะดวกให้
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด าเนินการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยออกจากอาคาร 
สถานที่ หรือบริเวณนั้นและผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือท่ีดินว่างเปล่านั้น  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับอนุญาตและมีการ
ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้าง ระหว่างผู้ขนหรือผู้ก าจัดมูลฝอย 
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  (๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
  (๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูก าหนด 

 ข้อ ๑๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  ๑๖.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
  (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   ๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   ๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น แมลง
และสัตว์พาหะน าโรคได้ มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
   ๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
   ๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
   ๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาดน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(เช่น ไลโซน ๕%) 
   ๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเพ่ือให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองข้างรถโดยขนาดอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 
  (๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  (๓) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
 ๑๖.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด โดย 
  - สถานที่ด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องตั้งห่างจากชุมชน วัด หรือ ศาสนสถาน
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ แหล่งน้ าสาธารณะ โดยให้ค านึงถึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  - ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล โดยการหมัก
ย่อยสลายด้วยส่วนประกอบถังหมักย่อยสลายลานทรายกรอง จัดให้มีเสื้อคลุม ผ้าปิดปาก ถุงมือยาง  รองเท้า
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง  มีอุปกรณ์ท าความสะอาด น้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องมีผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ า หรือ
น้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ 
   - ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
   - ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๑๖.๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด ได้แก่ 
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   - ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วไมซ่ึม มีลักษณะปกปิดเป็นที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
   - มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอย  เพ่ือไมใ่ห้รั่วขณะ
ปฏิบัติงานและน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัด 
   - มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
   - ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน  
   - ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 
   - ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕  จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๑๖.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด โดย 
   - ต้องก าจัดมูลฝอยในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูก าหนดให้เท่านั้น 
   - หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอย ต้องก าจัดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธ ีเช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาในเตา การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ 
การจัดการแบบผสมผสาน หรือวิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด ซึ่งวิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอย
ติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่
มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครั้ง 

 ข้อ ๑๗   เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น  และ
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้
ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ผู้ขอรับทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันทีไ่ด้รับค าขอ  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้ว 

 ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับอนุญาต 
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ข้อ ๑๙  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
   (๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว 
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสายที่
ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
   (๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง 
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 
   (๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
(เช่น ไลโซน ๕%)  แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 
   (๕) ต้องตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๙.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  ๑  ครั้ง 
   (๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๑๙.๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
   (๑) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  ๑  ครั้ง 
   (๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 ๑๙.๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
   (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
ตามประเภทของระบบก าจัด 
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕  จะต้องต่ออายุใบอนุญาตปีละ  1  ครั้ง 
   (๓) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยางและรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

 ข้อ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูเท่านั้น  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น
ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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 ข้อ ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ยอมช าระ หรือค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 ข้อ ๒๒  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนชมพู 

 ข้อ ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 
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ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

 ข้อ ๒๘ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักที่ท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๙  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ ๓๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน 
สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
 ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพู ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๓๒  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560) 

 ข้อ ๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
ตามข้อบัญญัตินี้ และให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

 ข้อ ๓๔  ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกสถานที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนชมพูจัดไว้ให้จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับตามตารางแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ วันที่                                      พ.ศ. ๒๕๖3 
 
            
             (นายประเวท   ศรีทอง) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
 เห็นชอบ 
 
 
(นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย) 
      นายอ าเภอโนนสูง 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม  

(บาท) 
 
 

1 

๑. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
    ๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
    ๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
 

 
 

250 
 

150 

 
 
 
 
 

2 

๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณและมูลฝอยวันหนึ่ง
ไม่เกิน ๕00 ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                            เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                       เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                        เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร                   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร                    เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ลิตร                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ลิตร                   เดือนละ 
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 ๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
- วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์ 
เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                     เดือนละ 

 
 

1,000 
 

1,500 
 

 ๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 
- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                            ครั้งละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ 
เศษของลูกบาศก์เมตร                                     ลูกบาศก์เมตรละ 

 
200 

 
200 

 
 ๒.๔) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 

- ไม่เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณไม่เกิน  ๑๓  ลิตร               เดือนละ 
- เกิน ๒ กิโลกรัมหรือมีปริมาณเกิน  ๑๓   ลิตร                    เดือนละ 

 
400 
600 

 
 



ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 
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๓.อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ 
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑) รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                      ครั้งละ 
๓.๒) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                          ครั้งละ 
๓.๓) ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว                            ครั้งละ 
๓.๔) ให้บริการสุขาชั่วคราว                                           ครั้งละ 

 
 

 
1,000 
1,000 
300 
300 
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๔. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตร ๑๙ โดยท าเป็นธุรกิจ หรือ ได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วย 
๔.๑) รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป            ฉบับละ 
๔.๒) รับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                          ฉบับละ 
๔.๓) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                 ฉบับละ 
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5,000 
8,000 
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๕. อัตราค่าเปรียบเทียบปรับ 
๕.๑) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล นอกสถานที่ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูก าหนด                          ปรับ 
๕.๒) ถ่าย เท ทิ้ง กองหรือท าให้มีข้ึนซึ่งมูลฝอย นอกสถานที่ที่องค์กร 
บริหารส่วนต าบลดอนชมพูก าหนด                                    ปรับ 

 
 

2,000 
 

2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           (แบบ สม.๑) 
ค าขอรับใบอนุญาต 

 
        เล่มที่…………..เลขที่............./............. 
       เขียนที่........................................................ 
      วันที่...........เดือน................................พ.ศ…................... 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.................................ปี สัญชาติ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................ 
แขวง/ต าบล....................................เขต/อ าเภอ.................................เทศบาล/อบต.......................................... 
จังหวัด....................โทรศัพท์............................โทรสาร................................ 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
ประเภท 
 ( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีต าแหน่งก าจัดที่..........................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ( ) เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่........................................................... .............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่.............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
 ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓) ส าเนาทะเบียนรถ 
 ๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
  ๔.๑ ...................................................................................................  
  ๔.๒ ...................................................................................................  
  ๔.๓ ...................................................................................................  
  ๔.๔ ................................................................................................... 
 ๕) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
  ๕.๑ ...................................................................................................  
  ๕.๒ ............................................................... .................................... 
  ๕.๓ ...................................................................................................  
  ๕.๔ ...................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
        
 
        ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (.........................................................) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้
................................................................. .......................................................................................................... 
 
 ( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
.......................................................................................................... ................................................................ 
. 
 
    ลงชื่อ.................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (...........................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................. 
    วันที่............/.........................../.................. 
 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
    ลงชื่อ................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (….....................................................) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
    วันที่............/............................/.................. 
 
 



(แบบ สม.๑/๑) 
แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
(กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด) 
.................................................................... 
เขียนที่....................................... 
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ....................... 
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..............ปี.................สัญชาติ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน......................แขวง/ต าบล................................. 
เขต/อ าเภอ......................................เทศบาล/อบต.......................................จังหวัด.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................โทรสาร........................................................ 
ขอยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท.....................................................................................................................  
ตามใบอนุญาตเล่มที่................เลขที.่........../............ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
ได้สูญหาย/สูญหาย/ช ารุดในสาระส าคัญ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูพร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า
ได้ 
ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน………………….บาท เงินเพ่ิม……………………..บาท รวมเป็นเงิน……………………..บาท 
(…………………………………………………………………………..) และได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
๑) ส าเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือ 
๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
๓) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ..................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(..................................................) 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( ) อนุญาตให้ออกใบแทนได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ออกใบแทน เพราะ…………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ.....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(….............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
วันที่......../........../........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ สม.๒) 
ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
เล่มที่……….…เลขที่.............../…………… 
อนุญาตให้...................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ............................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที.่.................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................ต าบล.................................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................................................… 
ข้อ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท…………… 
…………………………………………………………………………….โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า………………………… 
………………………………………………..ซ่ึงต้ังอยู่บ้านเลขท่ี.......................................หมู่ที่....................................... 
ต าบล...........................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. 
มีพ้ืนที่ประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด……………….แรงม้า 
จ านวนคนงาน…………………………คน ทั้งนี ้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเล่มที่……………….เลขที่………………./……………… 
ลงวันที่……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
๑) ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) ต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๓) ต่ออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะต้องเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทต่อเดือน เศษของเดือน 
ถ้าตั้งแต่ ๑๕ วันขึ้นไปให้คิดเป็น ๑ เดือน ถ้าไม่ถึง ๑๕ วันให้ปัดทิ้ง 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................... 
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................... 
(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
(….............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตการเสียค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 
ใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 
ท่หี มดอายุ 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
ค าเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 



(แบบ สม.๒/๑) 
“ใบแทน” 
ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
เล่มที่…..…….…เลขที่.............../…………… 
อนุญาตให้...................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ............................. 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที.่.................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................ต าบล.................................................... 
อ าเภอ................................จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................................................… 
ข้อ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ ประเภท…………… 
…………………………………………………………………………….โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า………………………… 
………………………………………………..ซ่ึงต้ังอยู่บ้านเลขท่ี.......................................หมู่ที่....................................... 
ต าบล...........................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. 
มีพ้ืนที่ประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด……………….แรงม้า 
จ านวนคนงาน…………………………คน ทั้งนี ้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเล่มที่……………….เลขที่………………./……………… 
ลงวันที่……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 
ข้อ ๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
๑) ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒) ต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๓) ต่ออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะต้องเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทต่อเดือน เศษของเดือน 
ถ้าตั้งแต่ ๑๕ วันขึ้นไปให้คิดเป็น ๑ เดือน ถ้าไม่ถึง ๑๕ วันให้ปัดทิ้ง 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................... 
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน.................................พ.ศ...................... 
(ลงชื่อ)……………………………………………….. 
(….............................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู 
(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาตการเสียค่าธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 
ใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 
ท่หี มดอายุ 
ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 
เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
ค าเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 



(แบบ สม. ๓) 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
.................................................................... 
เล่มที่……………เลขที่.............../.............. 
เขียนที่....................................... 
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ....................... 
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..............ปี.................สัญชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน......................แขวง/ต าบล................................. 
เขต/อ าเภอ......................................เทศบาล/อบต.......................................จังหวัด.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................โทรสาร........................................................ 
ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 
ประเภท............................................................................................................................. ................................. 
ตามใบอนุญาตเล่มที่................เลขที.่........../............ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพูพร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย 
ดังนี้คือ 
๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓) ส าเนาทะเบียนรถ 
๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ 
๔.๑ ............................................................................................................................. ........... 
๔.๒ ..................................................................... ................................................................... 
๕) ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ 
๔) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ..................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
(..................................................) 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ.............................. 
..................................................................................  
ลงชื่อ.............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(.............................................) 
ต าแหน่ง............................................. 
วันที่......../............./............ 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ลงชื่อ...................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(….............................................) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนชมพู  วันที่......../........../........... 


