
 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลทรงคนองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองและนายอําเภอสามพราน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

  (๑)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

  (๒)  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  อาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  อาจมอบบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองหรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 
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ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  และระเบียบปฏิบัติไดตาม

ความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลทรงคนองมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลทรงคนอง  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลทรงคนองจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ    ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลทรงคนองจัดไวให 

   (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทรงคนองจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  การเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     (๑.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
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     (๑.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     (๑.๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนนิกิจการทีถู่กตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมหีลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๕)  แผนการดําเนินงานในการเก็บขนส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

     (๑.๖)  เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผาน 

การฝกอบรมดานการจัดการส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๗)  ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงาน 

ในการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๘)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองประกาศกําหนด 

   (๒)  การเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๒.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     (๒.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

     (๒.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  (ในกรณีที่มี

สถานีขนถาย)  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๒.๔)  แผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

     (๒.๕)  เอกสารแสดงใหเห็นวาผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผาน 

การฝกอบรมดานการจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

     (๒.๖)  ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงาน 

ในการเก็บมูลฝอย 

     (๒.๗)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองประกาศกําหนด 

   (๓)  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     (๓.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
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     (๓.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๓.๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

     (๓.๕)  แผนการดําเนินงานในการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

     (๓.๖)  เอกสารแสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลผาน 

การฝกอบรมดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

     (๓.๗)  ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงาน 

ในการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๓.๘)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองประกาศกําหนด 

   (๔)  การกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     (๔.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

     (๔.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๔.๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาต

และมีการดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๕)  แผนการดําเนินงานในการกําจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

     (๔.๖)  เอกสารแสดงใหเห็นผูปฏิบัติงานที่ทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยทั่วไปผาน 

การฝกอบรมดานอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

     (๔.๗)  ใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจําปของผูปฏิบัติงาน 

ในการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
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     (๔.๘)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ควบคุมกํากับ 

ในการจัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอย  ๒  คน  ดังนี้ 

         (๔.๘.๑)  คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  สุขาภิบาล  อนามัย  ส่ิงแวดลอม  ดานใดดานหนึ่ง 

         (๔.๘.๒)  คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  และวิศวกรรมเครื่องกล  ดานใดดานหนึ่ง 

     (๔.๙)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทรงคนองประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

         (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

         (๑.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

         (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

         (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

         (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  น้ํายาดับกล่ิน 

         (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ   

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลทรงคนองประกาศกําหนด 

     (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
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     (๒.๑)  ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนําส่ิงปฏิกูล  ที่เก็บ  ขนไดไปท่ีสําหรับ

กําจัด  และตองมีสถานที่สําหรับกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเอง  ที่ตั้งของสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลตองเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชน 

และการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ท่ีนําไปกําจัด  เวนแตสถานท่ีนั้น

เปนของตนเอง  แสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองกําหนด  

แลวแตกรณี 

     (๒.๒)  ตองมีระบบบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลรวม  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  

ดังตอไปนี้  ระบบหมักชนิดไรอากาศ  (Anaerobic  Digestion)  หรือระบบตะกอนเรง  (Activated  

Sludge)  หรือระบบบึ งประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ ง   (Vertical–Flow  Constructed  Wetland)   

หรือระบบบอผ่ึงหรือบอปรับเสถียร  (Stabilization  Ponds)  หรือการใชระบบอื่นใดท่ีสามารถ 

ดําเนินการไดตามหลักวิชาการ  และสามารถปองกันพิษภัย  การกอใหเกิดโรค  สภาพอันนารังเกียจ   

และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชน 

และผลกระทบตอสุขภาพ 

     (๒.๓)  ตองมีพนักงาน  คนงานที่ปฏิบัติงาน  ที่มีความรูดานสาธารณสุข 

ตามสมควรหรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

   (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  ตองมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

         (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

         (๓.๑.๒)  ตองมีสวนที่ใชบรรจุขยะมูลฝอยทั่วไปไมแตกไมรั่วไมซึม  ปกปด

มิดชิดปองกันกล่ินแมลง  การหกเรี่ยราด  ตกหลน  และการปลิวกระจายได 

         (๓.๑.๓)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังใสน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  น้ํายาดับกล่ิน 

         (๓.๑.๔)  ตองมีพนักงาน  คนงานท่ีปฏิบัติงาน  ท่ีมีความรูดานสาธารณสุข

ตามสมควรหรือมีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลว  พนักงานตองมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบดวย  

เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง  มีการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง 
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     (๓.๒)  สถานีขนถายมูลฝอยตองมีลักษณะและการดําเนินการขนถายที่ถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้  มีอาคารขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ทําการขนถาย  การระบายอากาศดี  

แสงสวางที่เพียงพอ  มีการปองกันปญหากล่ินจากมูลฝอย  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง  เสียงดัง

รบกวน  เหตุรําคาญ  สัตวและแมลงพาหะนําโรค  มีระบบระบายน้ําเสียและบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไปตามมาตรฐานส่ิงแวดลอมหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด   

มีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยไวประจําสถานีขนถาย 

   (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑)  ผูประกอบการตองระบุแหลงที่จะนํามูลฝอยท่ัวไป  ที่เก็บ  ขนไดไปท่ี

สําหรับกําจัด  และตองมีสถานท่ีสําหรับกําจัดมูลฝอยเปนของตนเอง  ที่ตั้งของสถานที่กําจัดมูลฝอย 

ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชน

และการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ท่ีนําไปกําจัด  เวนแตสถานท่ีนั้น

เปนของตนเอง  แสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง

กําหนดให  แลวแตกรณี 

     (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล   

ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้  การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  

หรือการหมักทําปุย  หรือการแปรสภาพมูลฝอยเปนพลังงานหรือเชื้อเพลิงทดแทน  และมีมาตรการในการปองกัน

เหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ 

     (๔.๓)  ตองมีพนักงาน  คนงานที่ปฏิบัติงาน  ที่มีความรูดานสาธารณสุขตาม

สมควรหรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ตองจัดใหมียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณท่ีจําเปนตามท่ีกําหนดไว

ในขอ  ๑๒  และมีจํานวนเพียงพอกับการใหบริการ 

     (๑.๒)  ใหดําเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  มีการปองกันกล่ินไมให

รบกวนบานขางเคียงจนเปนเหตุรําคาญ  และขณะท่ีทําการสูบส่ิงปฏิกูล  ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  รองเทายางหุมแขง  และใชน้ํายาดับกล่ิน  เพ่ือปองกันการรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียงดวย   

และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทายางหุมแขงหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๑.๓)  เมื่อทําการสูบส่ิงปฏิกูลแลว  ใหทําความสะอาดทอหรือสายสูบส่ิงปฏิกูล  

โดยการดูดน้ําสะอาดจากถัง  และทําความสะอาดดานนอกของทอหรือสายที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อ 

     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ  แลวทํา

ความสะอาดดวยน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่ง 
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     (๑.๕)  รถดูดส่ิงปฏิกูลท่ีใหบริการแลวตองทําความสะอาดภายในตัวถังอยางนอย

วันละ  ๑  ครั้ง  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองกําจัดโดยระบบบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึม

ชนิดรองซึม  โดยตองอยูหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

     (๑.๖)  ผูปฏิบัติงานตองลางมือดวยสบู ทุกครั้งหลังดูดส่ิงปฏิกูลแตละครั้ง   

และทําความสะอาดรางกายในสวนที่เปรอะเปอน 

     (๑.๗)  ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  

๒  ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

     (๑.๘)  หามนํารถดูดส่ิงปฏิกูลไปใชในกิจการอื่นตองดูแลมิใหขอความที่พิมพ 

บนตัวถังรถลบเลือน  และหามนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่สาธารณะ 

     (๑.๙)  ตองจัดใหมีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลท่ีเปนสถานท่ีเฉพาะ  

มีขนาดกวางขวางเพียงพอ 

    (๑.๑๐)  ผูไดรับอนุญาตและผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับสุขลักษณะ 

ของการจัดการส่ิงปฏิกูลตามที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนด 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของระบบที่นํามาใชตองตรวจสอบ   

ควบคุมระบบในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยใหมปีระสิทธภิาพ  พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงตอง

ปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน 

     (๒.๒)  การบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลไมวาจะใชวิธีการใด  น้ําท้ิงและกากตะกอน 

ที่ผานการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลดังกลาวตองไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

  (๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมไมใหเกิดการปลิวกระจาย 

ของมูลฝอย  ไมใหมีน้ําสกปรกหกเลอะเทอะ  และจัดวางถังขยะหรือที่รองรับขยะใหเรียบรอย  พรอมทั้ง

เก็บกวาดขยะ  ณ  จุดที่เก็บใหสะอาดเรียบรอย 
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     (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก

ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดและกําจัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๓.๓)  กรณีที่มีการตรวจพบวาถังขยะหรือภาชนะท่ีรองรับขยะ  เกิดความเสียหาย 

หรือชํารุดจากการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  ผูรับอนุญาตตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนราคาปจจุบัน 

     (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑)  ตองปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลของระบบที่นํามาใชตองตรวจสอบควบคุม

ระบบในการกําจัดมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ  พรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงตองปฏิบัติตามมาตรการ

ในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและการรองเรียน 

     (๔.๒)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยเครงครัดเมื่อพบวามีปญหาไมวากรณีใด ๆ 

     (๔.๓)  สถานที่ตั้งเหมาะสมตองหางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงผลิตน้ําประปา  

สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนท่ีลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวม

เฉียบพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพ 

และส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  ระยะหางและมาตรการปองกัน  รวมทั้งเกณฑในการคัดเลือกสถานท่ีตั้งอื่น ๆ   

ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

     (๔.๔)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ  จัดเปนพ้ืนท่ี

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหา

กล่ินรบกวน 

     (๔.๕)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด

กนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

     (๔.๖)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 

ท่ีสามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิง 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 
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     (๔.๗)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  และปด 

การฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

หรือวัสดุ อ่ืนที่ เหมาะสม  เ พ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไม เปนแหลงเพาะพันธุ สัตว 

และแมลงพาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     (๔.๘)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  

ความส่ันสะเทือน  เสียงรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     (๔.๙)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ  และมีระบบเผา

ทําลายกาซหรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

    (๔.๑๐)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวาง 

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลว 

ใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนเวลา  ๕  ป  ท้ังนี้  หลักเกณฑวิธีการรายงานผล 

การตรวจสอบคุณภาพน้ําใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนแบบคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๕ 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 
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ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทรงคนอง 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

มาประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นมาประกอบดวย 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๖๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทรงคนองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทรงคนองเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชินปพัฏฐ  ประเสรฐิมรรค 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทรงคนอง 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลทรงคนอง 

เรื่อง  การจดัการสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลาํดับที ่ ประเภท 
คาธรรมเนยีม 

(บาท) 
๑ คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 

คิดในอัตรา                                                                  ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 
๓๐๐ 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
(ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 
    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                               เดือนละ 
    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย     
        ทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย                                      หนวยละ 
        (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
        เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
    ๔)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย 
        ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย                             หนวยละ 
        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 
(ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 
    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                                        ครั้งละ 
    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร       ครั้งละ 
    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ   ๑  ลูกบาศกเมตร 
        ในอัตราตอหนวย                                                            หนวยละ 
        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
 

๔๐ 
 

๔๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒๐ 
๒๔๐ 

 
๒๔๐ 

 

๓ คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 
คิดในอัตรา                                                                  ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 
๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

ลาํดับที ่ ประเภท 
คาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๔ คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

(ก)  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                เดือนละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

        ทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย                                      หนวยละ 

        (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 

    ๔)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

        ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย        หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                                     หนวยละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร    หนวยละ 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ   ๑  ลูกบาศกเมตร 

        ในอัตราตอหนวย                                                            หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 

 

๑๐ 

 

๑๐ 

 

 

๖,๐๐๐ 

 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒๕ 

๒๔๕ 

 

๒๔๕ 

 

 

๕ ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามขอ  ๑๐  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

(ก)  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                          ฉบับละ 

(ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                                  ฉบับละ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชคีาบริการขัน้สงูทายขอบญัญตัิองคการบรหิารสวนตําบลทรงคนอง 

เรื่อง  การจดัการสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สาํหรับผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนนิกจิการรบัทําการเกบ็  ขน  หรอืกาํจัดสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 

โดยทาํเปนธรุกจิหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร 

 

ลาํดับที ่ ประเภท 
คาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 

คิดในอัตรา                                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

๓๐๐ 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

(ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                เดือนละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย     

        ทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย                                      หนวยละ 

        (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร    เดือนละ 

    ๔)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย 

        ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย                            หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                                        ครั้งละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร       ครั้งละ 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ   ๑  ลูกบาศกเมตร 

        ในอัตราตอหนวย                                                            หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 

 

๔๐ 

 

๔๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒๐ 

๒๔๐ 

 

๒๔๐ 

 

๓ คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ครั้งหนึ่ง ๆ 

คิดในอัตรา                                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตร 

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

๓๐๐ 

๒ 



 

ลาํดับที ่ ประเภท 
คาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๔ คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

(ก)  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนรายเดือน 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                เดือนละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนวย 

        ทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  ในอัตราตอหนวย                                      หนวยละ 

        (เศษไมเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกิน  ๑๐  ลิตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร    เดือนละ 

    ๔)  กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

        ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราตอหนวย       หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

(ข)  คากําจัดมูลฝอยท่ัวไป  เปนครั้งคราว 

    ๑)  กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                                     หนวยละ 

    ๒)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร    หนวยละ 

    ๓)  กรณีท่ีมีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทุก ๆ   ๑  ลูกบาศกเมตร 

        ในอัตราตอหนวย                                                            หนวยละ 

        (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย 

        เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

๖,๐๐๐ 

 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

๑๒๕ 

๒๔๕ 

 

๒๔๕ 

 

 

 

 

 

 


