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เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
--------------------------  

 
หลักการ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เพื่อให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย นับแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข เช่น โรคอุจจาระ
ร่วงอย่างแรง บิด ไทฟอยด์ หนอนพยาธิ และโรคระบบทางเดินอาหารอ่ืนๆปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความ
สกปรก มีสภาพน่ารังเกียจ ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมเกี่ยวกับ
การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เช่น การจัดหาสถานที่ท้ิง วิธีการก าจัด ดังนั้น  
 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง    
ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นมาเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะแก่การด ารงชีวิต 



 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค ์ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒  

 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล     
และมูลฝอย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์และนายอ าเภอนากลาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย   
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับต าบลและบรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้   
ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า 

มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ  
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงน้ าทิ้ง น้ าเสีย หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่ง

เป็น สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
“ที่ หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง

บุคคลอาจจะเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ 
 “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วน

ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ และ
ข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม
ข้อ ๕ แทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น     
ผู้ด าเนินกิจการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้  



 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือ ทางสาธารณะ 
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์จัดไว้ให้ หรือในที่รองรับ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์จัดไว้ให้  

ข้อ ๘ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหะสถาน ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคาร หรือเคหะสถาน    
ในครอบครองของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยที่มีการถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยในประการที่  
ขัดต่อสุขลักษณะ  

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด  

ข้อ ๑๐ ที่รองรับขยะมูลฝอยต้องไม่รั่วซึมและมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์อ่ืนได้ตามแบบซึ่ง      
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ  

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน และก าจัด      
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน       
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์จะต้องยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ประกาศก าหนด  
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๒ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  
  (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  
   (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  
   (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน  
   (๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย  
   (๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม  
   (๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อ

โรค (เช่น ไลโซน ๕%)  
   (๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงาน ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ประกาศก าหนด  

  (๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ ผู้ปฏิบัติงาน  
  (๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า สิ่งปฏิกูลไป

ก าจัด  
 



 

 ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย  
 (๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายมูลฝอย ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  
  (๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  

    (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่น
และสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน สามารถปกปิดมิดชิดได้ไม่ท าให้มูลฝอยหกล้น หรือปลิวฟุ้ง
กระจายขณะขนย้าย ไม่รั่วซึม  

   (๑.๓) รถขนถ่ายมูลฝอยต้องพ่นสี หรือข้อความใดๆ เช่น”รถเก็บขนขยะมูล
ฝอย” เลขรหัสใบอนุญาต ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท ์ชื่อหน่วยงานที่อนุญาต เป็นต้น  

   (๑.๔) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค (เช่น ไลโซน ๕%)  
    (๑.๕) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายขยะมูลฝอยให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายขยะมูลฝอย เช่น “รถเก็บขนขยะมูลฝอย” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ประกาศก าหนด  
   (๒) การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานต้องผูกผ้าปิดปาก จมูก สวมถุงมือ และสวมเสื้อสะท้อน
แสง การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง ขณะขนย้ายต้องไม่ท าให้มูลฝอยตกหล่น 
หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน  
   (๓) ระบบก าจัดมูลฝอย ต้องเป็นระบบที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งอาจจะเป็นระบบเตาเผา 
หรือระบบฝังกลบ หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย และต้องมีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และประชาชน
ข้างเคียง รวมทั้งการป้องกันเหตุร าคาญ หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๔  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๒  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๗  ให้            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม
ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ในคราว
เดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้     
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๑๖ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

 
 



 

 ก. ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล  
  (๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน  

  (๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว    
ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อ หรือสายที่ใช้ดูด
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)  

  (๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ  

  (๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน 
๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด  

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
ข้อ ๑๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้

เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์เท่านั้น  
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนีย มและค่าปรับ     
จนครบจ านวน  

ข้อ ๑๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อุทัยสวรรค์ 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขัน้สูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น      
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  



 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้อง  
ไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง    

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

ข้อ ๒๕ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ ๒๗ เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ ๙ ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด   

ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒  

 

ที ่ ประเภท หน่วยนับ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 

ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
  - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และ
ลูกบาศก์เมตรต่อไป  
  - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร)   
ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย 
   ๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยวันหนึ่ง ไมเ่กิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
    - วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
   ๒.๒ ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูล 
ฝอยวันหนึ่ง เกิน ๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
    - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
    - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
   ๒.๓ ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
    - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
    - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์ 
เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
   ๓.๑ รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   ๓.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

ลูกบาศก์เมตรละ 
 

ลูกบาศก์เมตรละ 
 
 
 

เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

ครั้งละ 
ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 
 
 

ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 

ไม่เกิน ๑๕๐ 
 

ไม่เกิน ๑๕๐ 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
       ๓,๐๐๐ 





 

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
              เขียนที.่...................................  
               วันที่............เดือน.....................พ.ศ................  
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ......................  
อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................โทรศัพท์.........................  
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท....................................ต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยใช้ชื่อกิจการว่า  
...........................................จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที ่............................ หมู่ที.่.............  
ถนน...................................ต าบล ................................. อ าเภอ................................จังหวัด..............................  
โทรศัพท.์.........................................  
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
    (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
    (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
         เกี่ยวข้อง  
    (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาต  และมีการ
         ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับ     
         ผู้ก าจัดมูลฝอย  
    (๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน การด าเนินงาน 
         ความพร้อม ด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ  
    (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ประกาศก าหนด  
         ........................................................................................................................................  
          ........................................................................................................................................  
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 



 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
              เขียนที.่...................................  
               วันที่............เดือน.....................พ.ศ................  
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ......................  
อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................โทรศัพท์.........................  
  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท....................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยใช้ชื่อกิจการว่า  
...........................................จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที ่............................ หมู่ที.่.............  
ถนน...................................ต าบล ................................. อ าเภอ................................จังหวัด..............................  
โทรศัพท.์.........................................  
  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
   (๑)  ส าเนาใบอนุญาตเดิม 
   (๒)  ........................................................................................................................ ..... 
   (๓)  .............................................................................................................................  
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
              เขียนที.่...................................  
               วันที่............เดือน.....................พ.ศ................  
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ......................  
อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................โทรศัพท์.........................  
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.................................................จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ............................ 
หมู่ที่ ..............ถนน ...................................ต าบล  ............................................ อ าเภอ .......................................
จังหวัด.............................. โทรศัพท์..........................................  
  ขอยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขอใบอนุญาต 
      (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เล่มที่...................เลขที่..................ปี................  
  อนุญาตให้...........................................................อายุ.......................ปี สัญชาติ............................ 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่ .............................หมู่ที่ ............... ตรอก ซอย..................ถนน ....................................
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................โทรศัพท์........................  
  ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท ...........................................................................................ค่าธรรมเนียม ........................................บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......................เลขที่.....................ลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ........................ 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า........................................จ านวนคนงาน.....................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................................ 
หมู่ที่............ถนน…..............................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...................................โทรศัพท.์....................................  
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
   (๑) ................................................................ ...................................................................  
   (๒) ........................................................................................................................... ........  
   (๓) ...................................................................................................................................  
 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนถึงวันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...........................  
 
    ออกให้ ณ วันที่...............เดือน........................พ.ศ. ........................  
 
 

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

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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