
  

 
 

 
 

 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง   การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย           

พ.ศ. 2562 

  
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

เรื่อง   การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 25๖2 
---------------------------------------- 

 

       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม และตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2560 และตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2560  ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2561  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 และนายอ าเภอพิปูนได้เห็นชอบลงนาม  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2562  เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว นั้น 
       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. ๒๕๕๒  และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย  พ.ศ. 
2560  ก าหนดวิธีการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนและนายอ าเภอพิปูน จึงขอ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ. 2562  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนต่อไป  
   

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
                (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 

 
 



 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

เร่ือง  การก าจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย   
พ.ศ. 2562 

 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เหตุผล 

   ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 
58 มาตรา 63 และมาตรา 65 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเก็บขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 5)   
พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง      
พ.ศ.2560  และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ก าหนดวิธีการ
และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เร่ือง  การก าจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  

พ.ศ. 2562 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.2560 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย  พ.ศ. 
2560  ก าหนดวิธีการและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูนโดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนและโดยอนุมัติของนายอ าเภอพิ
ปูน  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนแล้วสามสิบวัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2554 ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562  
นี้แทน 

ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่ งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนและ
หมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ 
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  

“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 



จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 
   “น  าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย 
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้การควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่ง
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ปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

        ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ 

   (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิง้  กอง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนจัดไว้ให้ 

   (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

   (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอยในอาคาร สถานที ่หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 

   (๔) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน 
หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   (๕) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด 
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย  
ละเลย  หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนท าการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือ
ที่ดินว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  

      (๖) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

         ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

    (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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    (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
     (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ

ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
     (๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ความพร้อมด้านก าลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
     (๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑๑ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 

(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน

กลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า  ไม้กวาด  น้ ายา

ฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ประกาศก าหนด 

(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ส าหรับ      
ผู้ปฏิบัติงาน 

(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่ง
ปฏิกูลไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

(๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน              
แหล่งน้ า  น้ าใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 

(๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน า 
โรค 

-4- 



(๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิด     
เหตุร าคาญ  

   (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย  
(๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้  

(๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่รั่วซึม  มีลักษณะ
ปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และท าความสะอาดง่าย 

(๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิด                
ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 

(๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

 
 
 

(๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขน 
(๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
(๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะท าหนา้ที่เก่ียวกับเก็บ  ขน มูลฝอย 
ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้                  
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
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แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง                 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า              
สละสิทธิ์  

ข้อ ๑๕ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

    (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล 
(๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้วให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และท าความสะอาดท่อหรือสาย
ที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 

(๑.๓) ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

(๑.๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน ๕%) แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 

(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(๒.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบ

ก าจัด 
(๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง และ

รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้น 
การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
     (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย 
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(๓.๑) ขณะท าการเก็บ  ขน มูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือ
ยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้น การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๓.๒) ท าความสะอาดพาหนะเก็บ  ขน มูลฝอย อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

(๓.๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
(๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

    (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
(๔.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
(๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูง            

ถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

(๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ             
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒  
ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 

         ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย          
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้ง
ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูน   

         ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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  ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

         ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

        ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
   (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตนิี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน 
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  

        ข้อ ๒๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ 
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ 
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต



ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  
  ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเ พ่ือให้
ปฏิบัติ  หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ                    
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได ้ 
  ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             ข้อ ๒๘ ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้
บังคับให้ด าเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 

       (ลงชื่อ)             
            (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
            20 / มีนาคม / พ.ศ. 2562 
 

               เห็นชอบ 

             (ลงชื่อ)  
              (นายศิลปชัย  เรือนสูง) 
                     นายอ าเภอพิปูน 
        20 / มีนาคม / พ.ศ. 2562 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
1.1  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

1.1.1 เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก  
              และลูกบาศก์เมตรต่อไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
     1.1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป                                 
              (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 
1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง        
ไม่เกิน  500 ลิตร 
       1.2.1 วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร                              เดือนละ 
       1.2.2 วันหนึ่งเกิน   20 ลิตร แต่ไม่เกิน   40 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.3 วันหนึ่งเกิน   40 ลิตร แต่ไม่เกิน   60 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.4 วันหนึ่งเกิน   60 ลิตร แต่ไม่เกิน   80 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.5 วันหนึ่งเกิน   80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.6 วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.7 วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.8 วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร     เดือนละ 
       1.2.9 วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร     เดือนละ 
1.3 ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจ าเดือนส าหรับตลาด  โรงงาน
อุตสาหกรรม  หรือสถานที่ซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (เกิน  500 ลิตร/วัน ขึ้นไป) 
       1.3.1 วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                      เดือนละ 
       1.3.2 วันหนึ่งเกิน 1 ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  
                ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร          เดือนละ 
1.4 ค่าเก็บและขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ  
       1.4.1 ครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                       ครั้งละ 
       1.4.2 ครั้งหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  
                ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร    ลกูบาศกเ์มตรละ           
1.5 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
      1.5.1 วันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร  
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                                                                            เดือนละ 
      1.5.2 กรณีมีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 
ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ  2 กิโลกรัม  หรือทุกๆ  13  ลิตร  หรือเศษของ
แต่ละ 2 กิโลกรัม  หรือแต่ละ  13  ลิตร                            เดือนละ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
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1.6 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
1.6.1 ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง  ครั้งละ 
        (ท้ังนี้  ให้ก าหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 

     1.6.2 กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน  75  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณไม่  
             เกิน  500  ลิตร  ให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก               ครั้งละ 
     1.6.3 กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตร      
             ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุกๆ  75  กิโลกรัม                        
            หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร                                                           
                                                                          หน่วยละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
2.1 รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ           
      หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ  
2.2 รับท าการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ                        
      หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ  
2.3 รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจ                
      หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ 
2.4 รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกิจ                          
      หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ 
 

 
3,000 

 
 

400 
 
 
 

400 
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

10,000 

 
 
 
 
 



 
 

 
แบบค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 
 

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

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................... 

 ข้าพเจ้า......................................... .....................................................อายุ............ปี สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต..........................จงัหวดั..........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................. รหัสไปรษณีย์........................................................ . 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
ประเภท............................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  โดยใช้ชื่อกิจการว่า
.......................................................................จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี..............หมู่ที่............ 
ถนน................................  ต าบล...........................  อ าเภอ..........................  จังหวัด...........................................  
โทรศัพท์.................................................       

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว คือ 
 (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (3)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 (4)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
 (5)  เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ความ
พร้อม ด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
 (6)  เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ประกาศก าหนด 
 .......................................................................................... ................................................................. 
 ............................................................................................................................. .............................. 
 ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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



       (....................................................................) 
 

 
 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 

 

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

                                                     วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................. 

  ข้าพเจ้า……………………………………………...…………อายุ………....…ปี สัญชาติ……………………….…
อยู่บ้านเลขท่ี……………หมู่ที…่….…ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………….....ต าบล…………….……………....
อ าเภอ………………….….จังหวัด…………..…….…………...รหัสไปรษณีย์........................โทรศพัท์…..………..……………. 

   

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท…………………………….………………………….…ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า.............................................................จ านวนคนงาน................คน  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ..............
หมู่ที่........ถนน...........................  ต าบล........................  อ าเภอ..................  จังหวัด...........................................  
โทรศัพท์.................................................        

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว คือ 
1. ส าเนาใบอนุญาตเดิม 
2. ....................................................................................................................  
3. ......................................................................................... .......................... 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ) ……………………………………….…… ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (…………………….…………..……………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 เล่มที…่……. เลขที่….…… ปี………...... 

  อนุญาตให้…………..………………..…………………….…....อายุ………..….ปี  สัญชาติ……………...……. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี……………....….หมูที…่……..…ตรอก/ซอย………….….……………ถนน…....………….…………… 
ต าบล/แขวง………………….…………………อ าเภอ/เขต……………………….……….…จังหวัด…………..…………….……….... 
โทรศัพท์……………………………………..….โทรสาร............................................รหัสไปรษณีย์................................... 
 

  ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    
ประเภท……………………………………………………………………………..ค่าธรรมเนียม...........................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........................เลขที่......................ลงวนัที่................เดือน....................... ..พ.ศ.................... 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า….............................................จ านวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี……….……….....
หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ต าบล/แขวง...................................... 
เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด....................................................โทรศัพท์………………………… 
 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) .............................................................................................. .............................. 
   (๒) .............................................................................................. .............................. 

   (๓) ................................................................................................ ............................ 

     ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้จนถึงวันที่ ...............เดือน.....................................พ.ศ..................... 

                 ออกให้  ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ..... ...................... 
 
 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 
 
 

ค าขออนุญาตการต่างๆ 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 

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

                                                    วันที่...........เดือน..................................พ.ศ................. 

  ข้าพเจ้า............................................................อาย.ุ..............ปี  สัญชาติ............................. .... 

อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................ถนน............................................
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท์................................................. 

โดยใช้ชื่อกิจการว่า….............................................จ านวนคนงาน..................คน ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี……….……….....
หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ต าบล/แขวง...................................... 
เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด....................................................โทรศัพท์………………………… 
 

 ขอยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์..................................................................................................... ............................ 
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