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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  ว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนครเจดีย์โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์และนายอําเภอป่าซาง  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  เร่ือง  การจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ 
ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ

วรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์และระเบียบปฏิบัติได้ตามความ
จําเป็น 

ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลนครเจดีย์มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการ  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

  (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  (๔)  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  

รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  
เว้นแตเ่ป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 

  (๕)  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน   
เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 

  (๖)  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี
กลิ่นเหม็นร่ัวออกมาและที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

  (๗)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  (๘)  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
นครเจดีย์  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสาร 
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  ประกาศกําหนด 
ข้อ  ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทาํการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล   
   (๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิด  อยู่ด้านบน 
    (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
    (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อหน่วยงาน 
ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตชื่อบริษัทเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ประกาศกําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

   (๑.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
   (๒.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยให้คํานึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

   (๒.๒)  ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น 
    (๒.๒.๑)  ระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยการหมักย่อยสลาย  ประกอบด้วย 

ส่วนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
     (ก)  ถังหมักย่อยสลาย  ประกอบด้วย  ถังคอนกรีตที่ก่อสร้างขึ้น  

มีฝาปิดมิดชิด  ถังหมักแต่ละถังต้องมีท่อระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุสิ่งปฏิกูลที่ได้จาก 
รถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไปสูบมาจากส้วมตามบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ  แล้วนํามาถ่ายลงในถังหมักนี้  ภายใน
ถังหมักจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน  ทําการหมักอย่างน้อย  
๒๘  วัน  เพื่อทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไข่พยาธิที่ปะปนมากับสิ่งปฏิกูล 

     (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากสิ่งปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก 
ในถังจนครบเวลาตามข้อ  (๒.๒.๑)  แล้ว  จึงปล่อยสู่ลานทรายกรองซึ่งจะทําหน้าที่กรองสิ่งปฏิกูลให้เหลือ
ตกค้างอยู่ด้านบนส่วนน้ําก็จะซึมผ่านลานทรายกรองสู่ท่อน้ําทิ้งด้านล่าง  เพื่อรวบรวมนําไปสู่บ่อพักน้ําเก็บ
ไว้รดต้นไม้หรือบําบัดก่อนปล่อยเป็นน้ําทิ้งต่อไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยู่ด้านบนลานทรายกรองนั้น 
ให้ตากแดดจนแห้งสนิทเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคโดยแสงอาทิตย์อีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปย่อยหรือบด 
ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อนําไปใช้เป็นปุ๋ยต่อไป   

โดยการจัดวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงาน
อื่นที่เก่ียวข้อง   



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๓)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง
หุ้มสูงถึงแข้ง  มีอุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๒.๔)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

  (๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย   
   (๓.๑)  ต้องมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๓.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
    (๓.๑.๒)  ส่วนของรถที่เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิดสามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  และไม่ทําให้มูลฝอยหกล้น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย 
    (๓.๑.๓)  ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัว  

ไม่ซึม 
    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    (๓.๑.๕)  ต้องมีข้อความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพื่อให้รู้

ว่าเป็นรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่ เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ 
ด้วยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถโดยขนาด
ตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ต้องกําหนดให้มีสีต่างจากรถ
เก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 

   (๓ .๒ )   ต้องจัดให้ มีผ้ าปิดปาก   ปิดจมูก   เสื้อสะท้อนแสง   ถุง มือยาง   
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐาน  (ใบนําส่ง 
มูลฝอย)  ว่าจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๔)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   
   (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  โดยให้คํานึงถึงการป้องกัน 
มิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

   (๔.๒)  ต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  เช่น  อาจเป็นระบบเตาเผา  
หรือระบบฝังกลบ  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย  ซึ่งแต่ละระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญด้วย 

   (๔.๓)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม  หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   (๔.๔)  ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง
หุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อ  ๑๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ 
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ังไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้หากไม่มารับ
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล   
   (๑ .๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนัง
ยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลโดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้วให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือ
กําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
   (๑.๖)  ห้ามนํารถไปใช้ในกิจการอื่น   
   (๑.๗)  ต้องมีใบอนุญาตติดประจํารถ 
   (๑.๘)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
   (๒.๑)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษา 

ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลและอยู่ประจําที่ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๒)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  

และสวมผ้าปิดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 
   (๒.๓)  เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลให้รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องทิ้งสิ่งปฏิกูลลงถังหมักตรง 

ตามถังที่ กําหนดในแต่ละวัน  เพื่อให้ ม่ันใจว่าสิ่ งปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย  ๒๘  วัน  (กรณีมี 
ความจําเป็นต้องใส่สิ่งปฏิกูลหลาย ๆ  คร้ัง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากสิ่งปฏิกูลยังไม่เต็มถัง 
ให้เร่ิมต้นนับจากวันที่ใส่สิ่งปฏิกูลคร้ังสุดท้าย) 

   (๒.๔)  ถ้ามีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราดให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๒.๕)  ต้องปิดฝาถังหมักสิ่งปฏิกูลทุกคร้ัง  หลังจากที่ใส่สิ่งปฏิกูลลงในถังหมักแล้ว 
   (๒.๖)  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะต้องลงบันทึกเลขที่รถสูบสิ่งปฏิกูล  และปริมาตร

สิ่งปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกคร้ัง  เป็นการป้องกันไม่ให้รถนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 
   (๒.๗)  ทุกคร้ังที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลจากถังหมัก  เม่ือสิ่งปฏิกูลไหลออกจะหมดให้ใช้

ไม้แหย่ท่อระบายเพื่อช่วยให้ตะกอนที่ค้างอยู่ก้นถังหมักไหลออกมาให้หมด  และควรใช้น้ําฉีดไล่ตะกอน 
ที่ค้างอยู่ก้นถังหมักอย่างน้อย  ๓  เดือนต่อคร้ัง 

   (๒ .๘)  การดูแลลานทรายกรองให้ทําความสะอาดหน้าลานทรายกรอง 
เม่ืออัตราการซึมเร่ิมช้าลงโดยใช้อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองแล้วเติมทรายใหม่และต้องคอยเติมทราย
ให้ได้ความสูงตามที่กําหนดไว้ 

   (๒.๙)  การโกยตะกอนที่ตากแห้งแล้วไปทําปุ๋ย  ให้ทิ้งไว้นาน  ๓  วัน  หลังจากที่
ตะกอนแห้งแล้ว  จึงโกยตะกอนที่ตากแห้งสนิทนําไปบดก่อนนําไปใช้ทําเป็นปุ๋ย 

   (๒.๑๐)  หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนชํารุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
   (๒.๑๑)  เจ้าหน้าที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 



 หน้า   ๒๐ 
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   (๒.๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัยและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 

  (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย   
   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานผูกผ้าปิดปาก  

ปิดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเสื้อสะท้อนแสง  สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สวมเสื้อและกางเกง 
ให้มิดชิด  และทําความสะอาดผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง   
และร่างกายผู้ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยตกค้าง 
   (๓.๓)  ขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
   (๓.๔)  ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง  

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําล้างจะต้องผ่าน
การบําบัดน้ําเสีย  หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึมโดยต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้  ไม่น้อยกว่า  
๓๐  เมตร 

   (๓.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  โดยเฉพาะ
การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๓.๖)  ห้ามนํารถไปใช้ในกิจการอื่น 
   (๓.๗)  ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
   (๓.๘)  ต้องมีใบอนุญาต  ติดประจํารถ 
   (๓.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์   

  (๔)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   
   (๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ 

ที่ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญ  เช่น 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  ต้องควบคุมไม่ก่อให้เกิดเขม่า  เถ้า  ฝุ่นละออง 
ที่ไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง   

    (๔.๑.๒)  ระบบฝังกลบ  ต้องมีระบบรองรับน้ําขยะ  ไปกําจัดโดยต้อง
ควบคุมไม่ปล่อยให้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเป็นปุ๋ย  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง  
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  หรืออื่น ๆ   

   (๔.๒)  ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  หรือมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษา
ระบบกําจัดมูลฝอยและอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓)  เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง
และสวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง  
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 

ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตส้ิน
อายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ที่ ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการชําระ
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป   

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน   

ข้อ  ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลนครเจดีย์ 

ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพัก
ใบอนุญาตไว้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ  ๒๒  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๓  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๔  ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  หรือพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๒๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตัินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขยัน  พงค์ดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลนครเจดีย์  
เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

๑.   อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔) 
      (๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ 
           เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
           และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                     ลูกบาศก์เมตรละ          ๒๕๐   บาท  
           เศษไม่เกินคร่ึงของลูกบาศก์เมตร                                                             ๑๕๐   บาท  
           เศษเกินคร่ึงของลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ   ๑   ลูกบาศก์เมตร 
      (๒) ค่าเก็บขนมูลฝอยทัว่ไป 
             (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน 
                    -ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐   ลิตร                               เดือนละ       ๔๐   บาท 
                    -ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน   ๒๐   ลิตร   แต่ไม่เกิน   ๕๐๐   ลิตร   
                        ค่าเก็บและขนทุก ๆ   ๒๐    ลิตร 
                        หรือเศษของแต่ละ    ๒๐   ลิตร                                  เดือนละ        ๔๐   บาท 
                    -ที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน   ๕๐๐   ลิตร 
                      แต่ไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร                                         เดือนละ   ๒,๐๐๐   บาท 
                     -ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                
                      ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรอืเศษของ 
                      ลกูบาศก์เมตร                                                         เดือนละ   ๒,๐๐๐   บาท 
             (ข) ค่าเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว  
                      -ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                                ครั้งละ        ๑๕๐   บาท 
                      -ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
                       ค่าเก็บและขนทุกๆลกูบาศก์เมตร 
                       หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                  ลกูบาศก์เมตรละ   ๑๕๐   บาท 
       (๓) ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ  
             (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นรายเดือน 
  -กรณีทีม่ีนํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน ๒ กิโลกรัม 
   หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร     เดือนละ ๓๐๐ บาท 
  -กรณีทีม่ีนํ้าหนักวันหน่ึงเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 
                      เกิน ๑๓ ลติร ค่าเก็บและขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 
                      ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
                      แต่ละ ๑๓ ลิตร       เดือนละ ๓๐๐ บาท 
    (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นครั้งคราว 
  -ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง คดิอัตราคร้ังละ            ๓,๐๐๐ บาท 
   (ทั้งน้ีให้กําหนดเป็นอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
  -กรณีทีมู่ลฝอยมีนํ้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรมั หรือมีปรมิาณไม่เกิน 
                      ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพ่ิมขึ้นอีก ครั้งละ      ๔๐๐ บาท 
  -กรณีทีมู่ลฝอยมีนํ้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรมั หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร 
                      ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรมั หรอืทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร 
                      หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรมั หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ      ๔๐๐ บาท 
 



 
๒.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต 
         (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา  ๑๙ โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน 
               ด้วยการคิดค่าบริการ 
              (ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป             ฉบับละ     ๕,๐๐๐   บาท 
              (ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                     ฉบับละ     ๕,๐๐๐   บาท 
     (ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ         ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
              (ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ         ฉบับละ    ๑๐,๐๐๐   บาท 
 
                        

 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบอนุญาตให้รับทําการเก็บขนและกําจัดสิง่ปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลาํพูน 

 
   เล่มที่............เลขที่................             ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนครเจดีย์ 
                เลขที ่๒๖๔ หมู่ ๘ ตําบลนครเจดีย์ 

         อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ๕๑๑๒๐ 
 

  อนุญาตให้ (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล  ช่ือ.......................................................................
อายุ.............ปี สัญชาติ...................เช้ือชาติ..................เลขประจําตัวประชาชน...................................................
ต้ังอยู่เลขที่................หมู่............ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด........................
โทรศัพท์................................... 

  ดําเนินกิจการค้ามีช่ือสถานที่........................................................................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.....................หมู่..................ตําบล......................อําเภอ...........................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์.................................ทั้งน้ีได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต........................................................................ 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............................เลขที่.......................ลงวันที่................เดือน.........................พ.ศ................ 
 
     ออกให้ ณ วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................ 
     วันสิ้นอายุ วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................ 

 
 

     (ลงช่ือ).......................................................... 
      (....................................................) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 

รายการแสดงการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียคา่ธรรมเนียมประจําป ี
วัน/เดือน/ป ี
ที่ออก/ต่อให ้

วัน/เดือน/ป ี
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ 
เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี  

 
 

     

คําเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปดิเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 
 



 
      ขอใบอนุญาตใหม่ 
 ต่ออายุใบอนุญาต 
 อ่ืน ๆ ………………… 

      
                 เขียนที่………………………................…………… 
      วันที่………..เดือน……….………………พ.ศ………....................... 
  ข้าพเจ้า………………………………………………............….อายุ…………ปี  สญัชาติ…………….................... 
อยู่บ้านเลขที่……….............…หมู่ที…่……..........….ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………….............……….. 
แขวง/ตําบล……………….……………เขต/อําเภอ……………………………จังหวัด………………..…….โทร……………..……………. 
  ขอย่ืน     คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ    คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
           (      )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท…………………………............…… 
           ช่ือสถานประกอบการ............................................................................................. 
           (      )  กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย……………(เป็นประจํา/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด) 
           (      )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท……….…………… 
           ณ  บริเวณ……………….…………………..โดยวิธีการ…………………………………………….. 
           (      )  กิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
           เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่……………………………...............… 
           เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมรีะบบกําจัดอยู่ที่……………………….............…… 
            (     )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท……………………………………................… 
           ข้อที…่………….มีคนงาน……………….คน  ใช้เคร่ืองจกัร ขนาด……………….….แรงม้า 
พ้ืนที่ประกอบการ.....................……………ตารางเมตร สถานที่ประกอบการช่ือ........................................................... 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่……....หมู่ที่………ถนน…………ซอย…………ตําบล……….….......อําเภอ………….…...จังหวัด………….…… 
  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร  ดังน้ี  คือ 
   (     )  สําเนาบัตรประจําตัว………………………………………… 
   (     )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
   (     )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๑……………………………………   ๒…………………………………… 
 

แผนทีแ่สดงทีต้ั่ง 
 

 
 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)……………………………...........ผู้ขอรับใบอนุญาต 
         (………………………............) 

                                                                     
 

 



-๒- 
 
สําหรับเจ้าหน้าที่    ได้รับคําขอ  นาย /นาง/นางสาว/……………………………………………ไว้เรียบร้อยแล้ว 
    เมื่อวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 
             (ลงช่ือ)……………………………………ผู้รับใบคําขอใบอนุญาต 
                      (…………………………………) 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (    )   เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี………………………….....................………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
  (     )  เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ………………………………………………….............................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………….....................................................… 
 
     (ลงช่ือ)……………………………..เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
             (…………………………..) 
     ตําแหน่ง……………………………. 
        วันที…่……..เดือน…………………..พ.ศ………… 
ความเห็นของหัวหน้างานสุขาภิบาล 
  เห็นสมควร…………………………………………………………………………………. 
     (ลงช่ือ)………………………………หัวหน้างานสุขาภิบาล 
              (……………………………) 
     ตําแหน่ง  หัวหน้างานสุขาภิบาล 
    วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ…………. 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (     )   เห็นสมควรอนุญาต 
  (     )   เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ…………………………………………………………… 

     (ลงช่ือ)……………………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
              (…………………………….) 
     ตําแหน่ง   หัวหน้างานสาธารณสขุ 
          วันที…่……..เดือน…………………….พ.ศ………. 
 

คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
   (     )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ (    )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     

(ลงช่ือ)………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
    ตําแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตําบล........................ 

 
 
 
 



 
 

คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปน็ธรุกิจ 

 
              เขียนที…่……………………….............……. 
            วันที…่………เดือน…………………พ.ศ………….. 
 
  ข้าพเจ้า.............………………........…………………….………อายุ………......ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่…........…..หมู่ที่.............ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………………..ตําบล………..................……..
อําเภอ……………..............จังหวัด……….................…โทรศัพท์……………………………… 
  ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ด้วย………………………………………………………………………………………….........................................…. 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
  จึงมีความประสงค์……………………………………………………………………...................................……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................… 
…………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..................................................… 
 
  ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําร้องน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)……………………………..ผู้ขออนุญาต 
             (……………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 

 
              เขียนที…่……………………….............……. 
            วันที…่………เดือน…………………พ.ศ………….. 
 
  ข้าพเจ้า.............………………........…………………….………อายุ………......ปี สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้านเลขที่…........…..หมู่ที่.............ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………………..ตําบล………..................……..
อําเภอ……………..............จังหวัด……….................…โทรศัพท์……………………………… 
  ขอย่ืนคําร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทาํการเกบ็ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือ    
มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
  ๑.................................................................................................................................................... 
  ๒.................................................................................................................................................... 
  ๓.................................................................................................................................................... 
  ๔.................................................................................................................................................... 
   
  ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําร้องน้ีเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)……………………………..ผู้ขออนุญาต 
             (……………………………) 
 
 
 
 


