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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลหลักสาม  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหลักสามและนายอําเภอบานแพว   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริการสวนตําบลหลักสาม  ตั้งแตวันท่ีติดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหลักสามแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิก  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

    “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหมีอํานาจปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

  “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 

    “เขตหามเทกองขยะมูลฝอย”  หมายความวา  เขตพ้ืนท่ีที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลหลักสาม   

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลหลักสามอาจมอบใหบุคคลใดหรือจะจาง 

ใหบุคคลหรือเอกชนใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  

หรืออาจอนุญาตหรือจางใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ 

เขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด 

คาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร

สวนตําบลหลักสาม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ 

บริหารสวนตําบลหลักสาม  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหลักสามจัดไวให 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓)  หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชน  ทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 
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    (๔)  หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานท่ีสาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  เวนแตจะเปนการกระทําของ

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหลักสามในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย 

    (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  

ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม   

ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้น  ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

  (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ท้ิงกากอุตสาหกรรม  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๗) ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้   

   (๗.๑)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยได 

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยท่ัวไปเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

   (๗.๒)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  และมีการระบายอากาศดี   

   (๗.๓)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย   

   (๗.๔)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (๗.๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอยทั่วไปมีขอความ 

ท่ีมีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง   
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  (๘) ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ  ตองมีลักษณะที่ตองดวยสุขลักษณะดังนี้   

    (๘.๑)  ตั้งอยูในบริเวณที่เหมาะสม  แยกเปนสัดสวนเฉพาะ  พ้ืนฐานเรียบ  มั่นคง  

แข็งแรง  ทําความสะอาดงาย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคารท่ี 

ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  หางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหาร   

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

   (๘.๒)  ตั้งอยูในบริเวณที่สะดวกตอการขนยายและไมกีดขวางเสนทางจราจร 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ   

   (๘.๓)  มีลักษณะปดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถปองกันสัตวและแมลง 

พาหะนําโรคสะดวกตอการขนถายมูลฝอย  และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย  มีระบบรวบรวม 

และปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูส่ิงแวดลอม   

   (๘.๔)  มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

ขอ ๑๐ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  ประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  ประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 
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    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว 

พาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไมเปนที่นารงัเกียจ  ไมกอใหเกดิกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด  

เหตุรําคาญ 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะดังนี้   

    (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมลูฝอยมีความแขง็แรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปด  เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด  

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

    (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับที่ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ 

ผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือ  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
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    (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

    (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

    (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

    (๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

   (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

    (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑   

และชั้นที่  ๒  หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

หรือแหลงทองเท่ียวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนท่ีลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมี

มาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     (๒)  มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบ  

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ

และปญหากล่ินรบกวน 

     (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  

โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

     (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบ

บําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐาน

น้ําทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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     (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมท้ัง  ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง 

จากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

ตอชุมชนตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

     (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และ 

ในระหวางการดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอ 

ฝงกลบแลวใหมี  การตรวจสอบ  ปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

    (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

      (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตาม 

ความใน  (๔.๓)  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวาง 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     (๒) มีที่พักรวมมูลฝอย  ที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

      (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ   

สามารถบรรจุมูลฝอยได  ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวก

ตอการเก็บรวบรวม  ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร 

      (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

      (ค)  มีรางหรือทอระบายน้าํทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบาํบัดน้ําเสีย  

เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอย 

ไดโดยสะดวก 

      (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอย

มีขอความที่มีขนาดเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

     (๓) มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

     (๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง

อากาศเสีย  จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     (๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     (๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ   

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     (๗) มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ที่มีการปองกันน้าํชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดนิและใตดิน  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาหนักท่ีมีการปองกัน 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

     (๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาเบาท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

    (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวธิีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตาม 

ความใน  (๔.๓) 

     (๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณ

มูลฝอยที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  

และอาคารระบบหมักทําปุย 

     (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน  

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     (๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํา 

กาซชีวภาพไมได  ตองมีระบบกาํจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผา

ในเตาเผา  หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

     (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยก 

และสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด   

มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 

หยุดการทํางาน 

    (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัด 

ใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามความใน  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

     (๒)  ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   ของระบบ 

กําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคาร  ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย

และอาคารอื่น ๆ 

     (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน  

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     (๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผา

ดําเนินการเผาใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ตามขอ  (๔.๓.๒) 

     (๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือ 

ทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ตามความใน  (๔.๔.๓) 

   (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

    (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง   

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมาย 

บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๕.๒)  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอย  ตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

    (๔.๕.๓)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัตงิานกําจัดมูลฝอย  รวมทัง้อุปกรณหรอืเครือ่งมือปองกนัอุบัตเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกําจัด 

มูลฝอยดวย 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวนัไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดดูส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ

ระบบกําจัด 

   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงาน  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

    (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

ประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  เทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหลักสาม   

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบรกิารตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๙  ผูใดที่รับอนุญาตเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้  มีผลใชบังคับ 

ใหดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ  หรือไมเกิน  ๑๘๐  วัน  นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติใหเปนไปตาม  หลักเกณฑ  วิธีการที่กําหนดไว 

ในขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เผอิญ  ศรนีิเวศน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหลักสาม   

 



 

 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ
ที่ 

ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

(บาท)
๑ 
 
 
 
 
๒ 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   
๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ
ลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับหน่ึง
ลูกบาศก์เมตร)  
ค่าเก็บและขนมูลฝอย 
๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐  ลติร 
        (๑)  วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 
        (๒)  วันหน่ึงเกิน     ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน    ๔๐  ลิตร  เดือนละ  
        (๓)  วันหน่ึงเกิน     ๔๐  ลิตร แต่ไม่เกิน    ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๔)  วันหน่ึงเกิน     ๖๐  ลิตร แต่ไม่เกิน    ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๕)  วันหน่ึงเกิน     ๘๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๖)  วันหน่ึงเกิน   ๑๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๗)  วันหน่ึงเกิน   ๒๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๘)  วันหน่ึงเกิน   ๓๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        (๙)  วันหน่ึงเกิน   ๔๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
๒.๒  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน  
๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
        (๑)  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
        (๒)  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหน่ึง ๆ  
        (๑)  ครัง้หน่ึง ๆ ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
        (๒)  ครัง้หน่ึง ๆ เกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
๒.๔  ค่าเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ 
สถานที่ซึ่งมีขยะมูลฝอยมาก 
        (๑)  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ   
        (๒)  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภท อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๓ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย ฉบับละ 
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย ฉบับละ 
๓.๓  ให้บริการต้ังห้องสุขาช่ัวคราว ฉบับละ 
๓.๔  ให้บริการรถสุขาช่ัวคราว ฉบับละ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขที่รับ........../..........          เลขที.่.......... 
 

คําขอรบั 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือโดยรบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
............................................................. 

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

      วันที.่...........เดือน.................................พ.ศ........................  
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที.่...............

หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.......................................  
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต...........................................................จังหวัด....................  
โทรศัพท.์...........................โทรสาร................................  
ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจประเภท  

( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหน่งกําจัดที่......................................................................................................  
( ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที่...........................................................................................  
( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลง่กําจัดที่.............................................................................................................  
( ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดที่............................................................................................. 

 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) .................................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้วยแล้ว ดังน้ีคือ  

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ  

๓.๑) ...................................................................................................  
๓.๒) ...................................................................................................  

๔) อ่ืนๆ  
๔.๑) ...................................................................................................  
๔.๒) ...................................................................................................  
 

       แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี ..................................................................................  

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

......................................................................................................................................................................................  
(  ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ........................................................................................................................  

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

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

ลงช่ือ.................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
      (................................................)  
ตําแหน่ง.............................................. 

วันที่........./............/.........  
 
 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 

ลงช่ือ...............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
             (...............................................)  
       ตําแหน่ง............................................ 
               วันที.่........./.........../........  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม 
 

เล่มที…่……/.........เลขที.่............ 
  

อนุญาตให.้................................................................อายุ.....................ปี สญัชาติ.............................  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...................................................อยู่บ้านเลขที.่..............................หมู่ที.่........................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................ตําบล.....................................................  
อําเภอ..................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์......................................................................…  

ดําเนินกิจการค้ามีช่ือ.............................................ทะเบียนการค้าเลขที.่..........................................  
ซึ่งต้ังอยู่ ณ เลขท่ี..........................................หมู่ที.่.....................................ตําบล.........................................................  
อําเภอ....................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................................  
เป็นผู้ดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหลกัสาม  

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ี ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม  
๑) การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานให้เรียกเก็บในอัตรา 

ที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสามกําหนด  
๒) ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบ ติดสต๊ิกเกอร์ป้ายหรืออักษรภาพ

ข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม  
๓) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว  
๔) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม เรื่อง การจัดการ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด  
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต �  ๕,๐๐๐ บาท  �  ๒,๐๐๐ บาท �  ๑,๐๐๐ บาท  
 

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ.....................  
 

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

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

     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม  
 



 

เลขรับที.่.........../..............            เลขที.่............................  
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

      วันที.่...........เดือน.................................พ.ศ........................  
ข้าพเจ้า.............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ................อยู่บ้านเลขที.่...............

หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล.......................................  
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต...........................................................จังหวัด....................  
โทรศพัท.์...........................โทรสาร................................  

ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล ประเภท..............................
ตามใบอนุญาตเล่มที.่......... /.............เลขที่.............. ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ................
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)..............................................................................................................................................  
พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน  
๓. หลักฐานการอนญุาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องคือ  

๓.๑ ..................................................................................................................................................  
๓.๒ .................................................................................................................................................. 

 ๔. อ่ืน ๆ  
๔.๑ ...................................................................................................  
๔.๒ ...................................................................................................  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต  
(   ) เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ.......................  
...........................................................................  
...........................................................................  
ลงช่ือ.............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
       (..........................................)  
ตําแหน่ง.......................................... 
    วันที.่........./............../...........  

ความเห็นของเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
 

(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
 
 
ลงช่ือ.............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
       (..........................................)  
ตําแหน่ง............................................ 
     วันที.่........./............/..........  

 



 

คําร้องขออนญุาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม 
 

เขียนที่............................................................  
           วันที.่..............เดือน..........................................พ.ศ...................  

ข้าพเจ้า................................................................................................อายุ........................………….ปี 
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที.่........................ตําบล.................................................  
อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท.์......................................................  

ขอย่ืนคําร้องขออนุญาต  
�   ขอเลิกการดําเนินกิจการ ใบอนุญาตเล่มที.่......................เลขที.่...................../.........................  
            ออกให้ ณ วันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ.....................……. 
�   แก้ไขรายการในใบอนุญาตเล่มที่......................เลขที่........................./...................................... 

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

�   ขอรับใบแทนใบอนญุาต ในกรณีทีใ่บอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด          
            ในสาระสําคัญ  ทั้งน้ี ได้แนบเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี  

o เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย  
o ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคญั  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   (ลงช่ือ).............................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
    ( .....................................) 
   .............../......................../......................    
 
     

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(........) อนุญาตตามคําร้องขอ  
(.......) ไม่อนุญาตตามคําร้องขอ  

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

                 (...........................................................)  
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักสาม  

      วันที.่..........เดือน.......................พ.ศ...............  
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