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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวและนายอําเภอบึงนาราง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   
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  “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

    “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย 

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   
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ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลหวยแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลหวยแกว  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

  (๔) หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  เวนแตจะเปนการกระทําของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  (๕) หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  

และกําจัด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลา
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ที่กําหนดเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้น

ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยแกวทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  

และผูครอบครองอาคารสถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้   

  (๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งกากอุตสาหกรรม 

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยแกวจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาตและมี

การดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวประกาศกาํหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยแกวประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมี เ ส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง   

สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ท่ีไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยัง

พ้ืนดิน  แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว

พาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็นสกปรกหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญ  

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมมีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถายและทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด   

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

    (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมลูฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

    (๔.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

    (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

    (๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

    (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล

ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นท่ี  ๑   

และชั้นที่  ๒  หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนท่ีลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือน้ําปาไหลหลากตองมี

มาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     ๒)  มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  

จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ

และปญหากล่ินรบกวน 

     ๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  

โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

     ๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยัง 

ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย   

ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     ๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็มโดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอยไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     ๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชนตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     ๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

     ๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวาง   

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบ 

แลวใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

    (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑) สถานที่ ตั้ ง เ หมาะสมให เป น ไปตามผลการศึ กษา 

ตามความในขอ  ๔.๓  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยมีการระบายอากาศและแสงสวาง

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     ๒) มีที่พักรวมมูลฝอยที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

     (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวก 

ตอการเก็บรวบรวม  ขนถายอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

     (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

     (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัด

น้ําเสีย  เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

     (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยได

โดยสะดวก 

     (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย 

มีขอความที่มีขนาดเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

    ๓) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย 

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    ๔) ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    ๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอ

ชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    ๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลท่ีมีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดินและตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนัก

ที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

    ๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

   (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซ

ชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    ๑) สถานที่ ตั้ ง เหมาะสมให เปน ไปตามผลการศึกษา 

ตามความในขอ  ๔.๓ 

    ๒) อาคารคัดแยกมูลฝอยมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณ

มูลฝอยท่ีนํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    ๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  

และอาคารระบบหมักทําปุย 

    ๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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    ๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซ

ชีวภาพไมไดตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผา 

ในเตาเผา  หรืออาจมีการนํา  มูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

    ๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก 

และสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    ๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด   

มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 

หยุดการทํางาน 

   (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัด 

ใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามความในขอ  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    ๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสมมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย

ที่กําจัด 

    ๒) ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   

ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    ๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยก 

มูลฝอยและอาคารอื่น ๆ 

    ๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชนตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    ๕) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผา

ดําเนินการเผาใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความในขอ  ๔.๓.๒ 

    ๖) ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํา 

กาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความในขอ  ๔.๔.๓ 

   (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

    (๔.๕.๑) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมาย

บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

    (๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัตงิานกําจัดมูลฝอย  รวมทัง้อุปกรณหรอืเครือ่งมือปองกนัอุบัตเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัด 

มูลฝอยดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัติองคการบริการสวนตําบลนี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลโดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด 

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบกําจัด 

   (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน  

การปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
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   (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ 

ระบบกําจัด 

   (๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูง  ถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

ประจําวัน 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔) ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหมีอายุหนึ่งป

นับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
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ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยแกว   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   
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ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ปรีชา  กองทรัพย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยแกว 



 

 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลห้วยแก้ว 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลครัง้หนึ่ง ๆ 
(๑.๑) เศษของลูกบาศก์ หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป  
          ลกูบาศก์เมตรละ 
(๑.๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
          (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเทา่กับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
(๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน   
        ๕๐๐ ลติร 

(๒.๑.๑)  วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
       (๒.๑.๒)  วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร           เดือนละ 
       (๒.๑.๓)  วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร           เดือนละ 
       (๒.๑.๔)  วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร           เดือนละ 
       (๒.๑.๕)  วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร         เดือนละ 
       (๒.๑.๖)  วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๒๐๐ ลิตร       เดือนละ 
       (๒.๑.๗)  วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน  ๓๐๐ ลิตร      เดือนละ 
       (๒.๑.๘)  วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๔๐๐ ลิตร       เดือนละ 
       (๒.๑.๙)  วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๕๐๐ ลิตร       เดือนละ 
(๒.๒) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหน่ึงเกิน   
๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
      (๒.๒.๑)  วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                     เดือนละ 
      (๒.๒.๒)  วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                      เดือนละ 
(๒.๓) ค่าเก็บและขยะมูลฝอยครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ  
      (๒.๓.๑)  ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
      (๒.๓.๒)  ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ                     
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการ      
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 
(๓.๑) รับทําการเก็บ ขน ส่งสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป               ฉบับละ 
(๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยทั่วไป                      ฉบับละ 
(๓.๓) รับทําการเก็บ ขน จัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยติดเช้ือ             ฉบับละ 
(๓.๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                   ฉบับละ 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐



 

 
แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลห้วยแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

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

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

      ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ................ปี สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................. 

หมายเลขโทรศัพท์..........................................โทรสาร........................................... 

ด้วย................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

มีความประสงค์.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………………………..….) ทีร่ับรองถูกต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน

นิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑).............................................................................................................................................. 
๒).............................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

  (ลงช่ือ).................................................................ผู้ขอรับอนุญาต 
                                (..............................................................) 

 



 

 
 
 
 

 
ใบอนุญาตตามข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนตาํบลห้วยแก้ว 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
เลขที่................... 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้ .................................................................................................... 
สํานักงานเลขที่...............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................
ตําบล/แขวง..................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์...................................................
โทรสาร................................................ 

๑. ดําเนินกิจการ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลห้วยแก้ว 

๓. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารตําบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ .ศ .  ๒๕๕๙  และปฏิบัติการ อ่ืนใดเ ก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว 

๓.๒....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

๓.๓....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 

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

 
 

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

    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 

 
แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลห้วยแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

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

 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ................................................. 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน................................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต.................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ……………………………………………………………………………..….) ที่รับรองถูกต้อง 

  สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑).............................................................................................................................................. 
๒).............................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

        (ลงช่ือ)..................................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                              (..............................................................) 

 



 

 

แบบคําขออนุญาตท่ัวไป 

การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ตามข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นตําบลห้วยแก้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

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

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

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ...................................ปี  สัญชาติ.................... 

อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................โทรสาร.................................................. 

มีความประสงค์...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังน้ี 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 
ระบุ………………………………………………………………………..………….) ที่รับรองถูกต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือรับรองอํานาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑).............................................................................................................................................. 
๒).............................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ).................................................................ผู้ขออนุญาต 
                                 (..............................................................) 

 



 

 

คําร้องขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 
 

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

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

  ๑. ข้าพเจ้า................................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................ 

อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................โทรสาร..................................................... 

 ๒. มีความประสงค์ 
 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยโดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บขนขยะ 

ตามอัตราที่กําหนด  ณ บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...........ถนน...............................ตําบล...................................
อําเภอ...................................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

  ๓. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 

 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ทาํการลงถังขยะ 

 ขอรับรองว่า ข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


