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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  วาดวยการจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมาย 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  และนายอําเภอควนขนุน  จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  เร่ือง  การจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว   
หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
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“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สรางข้ึน

อยางอื่นซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  หรืออาจอนุญาตให
บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ
แทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  และระเบียบปฏิบัติ
ไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่การใหบริการเก็บ  
ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  หรือเขตพื้นที่ที่องคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จะตองดําเนินการ 
ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติ 
ตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท   ทิ้ง  หรือทําใหมี ข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 
หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจัดไวให 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๓) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 
ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นออกมาขางนอก   

(๔) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย 
(๕) หามมิใหผูใดทําการถาย   เท   ทิ้ง   คุยเ ข่ียหรือเคลื่อนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในที่รองรับ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือที่พักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  หรือผูที่ไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

(๖) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมร่ัว  ไมซึม  และไมมีกลิ่นเหม็น
ร่ัวออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมร่ัว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวไดตามแบบ 
ซ่ึงเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวงจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
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(๔) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีเจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

(๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่มหรือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  

กําหนด   

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้ 

  (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกลิ่น

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดต้ังมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลดวย 

  (๑.๑.๔) ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมร่ัวซึม 

  (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค

ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
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 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน   
 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา   

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑) รถเก็บ  ขนขยะมูลฝอยตองไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบกและถูกตอง 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว  การตกหลน  ของมูลฝอยและการร่ัวไหลของน้ําเสีย
จากมูลฝอย  ในขณะทําการเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด   

 (๒.๒) จัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอยางเพียงพอ 
และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขน  มูลฝอยประจําวัน 

 (๒.๓) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  ดังนี้ 

 (๒.๔) ผูรับจางจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทาริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยในเขตพื้นที่ใหบริการตามรูปชนิด  และตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
กําหนดผู รับจางจะตองทําการเก็บ  ขนมูลฝอยที่ทําการเก็บแลวนั้น  ไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย 
ที่องคการบริหารสวนตําบลชะมวงกําหนด 

 (๒.๕) ผูรับจางจะตองจัดใหมีลานจอดรถ  หรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย
ทุกคันที่ใชในการปฏิบัติงาน  และตองดูแลรักษาใหสถานที่ดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลา 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

 

รถเก็บขนมูลฝอย 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
ใบอนุญาตเลขที ่  / . 

ช่ือบริษัทหรอืเจาของกจิการ  พรอมหมายเลขโทรศพัท 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง 
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคร้ัง  คร้ังละ 
ไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคร้ังใหผูขออนุญาตทราบกอน
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไขดังตอไปนี้   

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง
หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจาํวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  
ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 
หรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มี ส่ิงปฏิกูลหกเร่ียราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   
แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) การบําบัดน้ําทิ้งโดยใชลานทรายซึมหรือรองซึมจะตองหางจากแหลงน้ําด่ืม   
น้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

 (๑.๖) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัดมูลฝอย 

 (๒.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนขยะมูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

 (๒.๒) หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวันทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนขยะ

มูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงานแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลาง 

ตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๒.๓) ในการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแล  มิใหมีการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย

ในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือทาํใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

 (๒.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนขยะมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูได รับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอน 

ถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมคร้ังตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองคร้ัง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลชะมวง 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย   
ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผู รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนด
ไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตต้ังแตสองคร้ังข้ึนไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข   พ .ศ .   ๒๕๓๕   หรือขอบัญญั ตินี้   
หรือเง่ือนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน   หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพ 
ของประชาชน   



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผู รับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   
ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 
หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวต้ังแต
เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพื้นที่การใหบริการ
เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  หรือเขตพื้นที่การใหบริการ 
ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวใน 
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  
และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พิเชษฐ  พรหมดวง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 

 

ลําดับที ่ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
1 อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

1.1 คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   
 เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  

 และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                      ลูกบาศกเมตรละ 250 
 เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                     ลูกบาศกเมตรละ 150 

 เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร  

1.2 คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  

 ก.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม 500 ลิตร  

 - วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 15 

 - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 40 ลิตร เดือนละ 30 

 - วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แตไมเกิน 60 ลิตร เดือนละ 40 

 - วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แตไมเกิน 80 ลิตร เดือนละ 50 

 - วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แตไมเกิน 100 ลิตร เดือนละ 60 

 - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แตไมเกิน 200 ลิตร เดือนละ 70 

 - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แตไมเกิน 300 ลิตร เดือนละ 80 

 - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แตไมเกิน 400 ลิตร เดือนละ 90 

 - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร เดือนละ 100 
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ลําดับที ่ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 
 ข.คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน   
 500 ลิตร ขึ้นไป  

 - วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร                       เดือนละ 200 

 - วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  
 หรือเศษของลูกบาศกเมตร                            เดือนละ 200 

 ค.คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  

 - ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 500 

 - เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร   

 หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 500 

2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  

 ก.รับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ  

 หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 200 

 ข.รับทําการกําจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ  

 ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร ฉบับละ 500 

   

   

   

   
 


