
หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  ว่าด้วยการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงตั้งแต่วันที่ 
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงแล้ว  ๑๕  วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

บรรดา  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ออกไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่นใดแต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสียอันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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“มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือนํามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่ามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนด   

“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
พ.ศ.  ๒๕๔๕   

“น้ําชะมูลฝอย”  หมายความว่า  ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย   
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่   

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

“อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้เป็นที่อยู่อาศัย
สําหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทั่วไป”  หมายความว่าประชาชนเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย  
ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันต่าง ๆ  และสถานที่
ที่เป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยทั่วไป   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
น้ําบ่อหลวงเป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงหรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ 
ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตรายและผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าวแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยทั่วไปหรือพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือ
เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปในที่ 
หรือทางสาธารณะนอกจากที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงจัดไว้ให้หรือภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงจัดไว้ให้ 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ทั่วไปภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  คุ้ยเขี่ย  ทิ้ง  
หรือทําให้มีขึ้น  ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปที่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในอํานาจ
หน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป  หรือนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปไปฝังหรือถม 
ในสถานที่ใดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี
กลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
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ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในครัวเรือนในกรณียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง  ข้อบังคับ  
หรือประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ทั่วไปของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๒) กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือ   
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๓) กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตามเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
น้ําบ่อหลวงจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและ
หลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ 
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ 
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ  
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคหน่ึงหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๒  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
  ๑. ผู้ขอรับอนุญาต  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลต้องมีพาหนะขนถ่าย

สิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะ

นําโรคได้  มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
(๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
(๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
(๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
(๖) ที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีการแสดงข้อความ  ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  

เช่น  “รถดูดส้วม”  เป็นต้น  ต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็น 
ผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงประกาศกําหนด   

  ๒. ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓. ผู้ดําเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงกําหนด 
  ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
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(๑) ต้องมีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูลที่สามารถรองรับการหมักสิ่งปฏิกูลในถังปิดนานอย่างน้อย  ๒๘  วัน  
แล้วปล่อยสิ่งปฏิกูลที่หมักแล้วลงบนลานทรายกรอง  ตากตะกอนให้แห้งสนิท  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือท่อซึมจะต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่มน้ําใช้ไม่น้อยกว่า   
๓๐  เมตร 

(๒) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด   
ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกต้องแห่งใด 

(๓) ต้องปิดฝาถังหมักทุกคร้ังหลังจากที่ใส่สิ่งปฏิกูลลงในถังหมักแล้ว 
    ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตกิจการทําการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
(๑) รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกคันต้องได้รับการออกแบบประกอบและสร้างให้มีลักษณะถูกต้อง

ตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องสามารถป้องกันการปลิวตกหล่นของมูลฝอยทั่วไป
และการร่ัวไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยทั่วไปในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายไปยังสถานที่กําจัด 

(๒) รถเก็บมูลฝอยทั่วไปทุกคันต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถขนาดรูปลักษณะและสี 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงเห็นสมควร  ดังนี้ 

รถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 

ใบอนุญาตเลขที่........./.............. 
ชื่อ  (บริษัทหรือเจ้าของกิจการ)และ(หมายเลขโทรศัพท์) 

(ตัวหนังสือขนาดเห็นได้ชัดเจน) 
(๓) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอยทั่วไปตลอดจนวัสดุอุปกรณ์

ประกอบสําหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
ทั่วไปแต่ละวัน 

(๔) ผู้รับจ้างต้องจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปสําหรับผู้สัญจรทางเท้าริมถนนและภาชนะ
รองรับมูลฝอยรวมในเขตพื้นที่บริการตามรูปแบบ  ชนิด  และตําแหนง่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
กําหนด 
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(๕) ผู้รับจ้างจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บแล้วนั้น  ไปกําจัดยังสถานที่จํากัดมูลฝอย 
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงหรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
กําหนดเท่านั้น 

(๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ทํางานถาวรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง  
ซึ่งสามารถติดต่องานได้สะดวกโดยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานและโทรศัพท์ติดต่อในจํานวน 
ที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติและสถานที่ทําการจะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อ 
รับบริการหรือร้องเรียนได้ในระหว่างเวลาทํางานได้โดยสะดวก 

(๗) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีลานจอดรถหรืออาคารจอดรถสําหรับรถเก็บมูลฝอยทั่วไปทุกคันที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและต้องดูแลให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

(๘) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออกปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยทั่วไป  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

(๙) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจําท้องถิ่น  งานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  ซึ่งจัดโดย
จังหวัดเชียงใหม่  องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  หน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานเอกชน   
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  เพื่อการให้บริการจัดเก็บ  ขนมูลฝอย
ทั่วไปในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างงานและเมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว  โดยผู้รับจ้าง 
ไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 
 (๑๐) ผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอยทั่วไปจะเก็บค่าบริการพิเศษเพิ่มจากที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
น้ําบ่อหลวงกําหนดไว้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคารหรือสถานท่ีใด  บริเวณใดเกิดมีสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยทั่วไปที่ไม่เหมาะสม  สกปรก  ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรวม  และอาจส่งผลกระทบ 
ต่อสุขอนามัยของประชาชน  ซึ่งควรทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดให้ถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทั่วไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ   
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  
สถานบริการโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
ที่เพียงพอต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๗ ในอาคารต้องมีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และเป็นไปตามหลักสุขอนามัย   

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ที่พักอาศัย  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  
สถานบริการ  โรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด  สถาบันต่าง ๆ  และสถานท่ีที่เป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยทั่วไป   
ต้องมีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปอย่างน้อยเป็น  ๓  ประเภท  ประกอบด้วยมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่   
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

ข้อ ๑๙ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย 
  ๑๙.๑ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ 
   (๑)  ถุงพลาสติกสําหรับใส่มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส 

แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  ต้องมีขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

   (๒)  ภาชนะบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใสแต่ถ้า
ใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  ต้องมีขนาดและสีของข้อความท่ีสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

  ๑๙.๒ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป 
   (๑)  ถุงพลาสติกสําหรับใส่มูลฝอยทั่วไปรอการกําจัด  ให้ใช้ถุงสีดําแต่ถ้าใช้ถุง

สีอื่นต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
   (๒)  ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไปรอการกําจัด  ให้ใช้สีน้ําเงิน  แต่ถ้าใช้ภาชนะ 

สีอื่นต้องมีข้อความว่า  “มูลฝอยทั่วไป”  ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
   ถุงบรรจุมูลฝอยทั่วไปต้องมีความเหนียว  ทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่ร่ัวซึม  

ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
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   ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป  ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย  มีความแข็งแรง  
ทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และพาหะนําโรคได้  ขนาดพอเหมาะสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวกง่ายต่อการถ่ายเทมูลฝอยทั่วไป 

  ๑๙.๓ ถุงหรือภาชนะบรรจุสําหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  ๑๘  บรรจุมูลฝอยทั่วไปในถุงหรือภาชนะ
บรรจุมูลฝอยทั่วไปในกรณีบรรจุในถุงต้องบรรจุในปริมาณที่เหมาะสมและมัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือก 
หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว  เพื่อป้องกันการหกหล่นของมูลฝอย  ในกรณีบรรจุในภาชนะบรรจุต้องมี 
การทําความสะอาดเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

ข้อ ๒๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า  ๔,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ธุรกิจร้านค้า  สถานประกอบการ  สถานบริการ  ตลาด  
สถาบันต่าง ๆ  ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปเกิน  ๒  ลูกบาตรเมตรต่อวัน  ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป 
ที่มีลักษณะตามข้อ  ๒๔  หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ที่มีลักษณะตามข้อ  ๒๕ 

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  ต้องได้รับ
การตรวจสุขภาพประจําปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจาก 
การทํางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานคัดแยก
และเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๒๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  สามารถบรรจุมูลฝอยทั่วไป 

ได้ไม่น้อยกว่า  ๒  วันมีการแยกเก็บมูลฝอยทั่วไปเป็นสัดส่วน  ต้องอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม   
ขนถ่ายอยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  พื้น  ผนังเรียบทําด้วยวัสดุทนทาน  ทําความสะอาดง่ายมีลักษณะปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคและมีการระบายอากาศดี 
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  (๓)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับ
ให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๔)  ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไปได้สะดวก 
  (๕)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปมีข้อความที่มีขนาด

เห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 

ข้อ ๒๕ ภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  พื้นฐานเรียบ  ม่ันคง  

แข็งแรงทําความสะอาดง่าย  มีรางระบายน้ําโดยรอบเชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เว้นแต่อาคาร 
ที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสียห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  สถานที่ปรุงประกอบอาหาร  
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการขนย้ายและไม่กีดขวางเส้นทางจราจรเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

  (๓)  มีลักษณะปิดมิดชิด  แข็งแรง  ทนทาน  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงนําโรค  
สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป  และสามารถล้างทําความสะอาดได้ง่ายมีระบบรวบรวมและป้องกันน้ํา 
ชะมูลฝอยไหลปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อม 

  (๔)  มีการทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 
ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกําเนิดมูลฝอยทั่วไปห้ามทิ้ง

ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนกับมูลฝอยท่ัวไปและต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  
ข้อ  ๒๐ 

ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง  ที่มีปริมาณมูลฝอยท่ัวไป  
เกิน  ๒  ลูกบาตรเมตรต่อวันต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตามข้อ  ๒๔  หรือขอ้  ๒๕  ด้วย 

ข้อ ๒๗ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป  ในที่หรือทางสาธารณะ
อย่างถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสมอย่างน้อย  ๒  ประเภท  ได้แก่  มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่และ 
มูลฝอยทั่วไปหรือตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงกําหนด 
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงหรือองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  รวมท้ังบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงมอบให้ดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด 
มูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม
หรือบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนและกําจัด 
มูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา  ๑๙   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นพื้นที่ เฉพาะมีขนาดเพียงพอเหมาะสมสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป 
ที่จะนําเข้ามาคัดแยกตามประเภทของมูลฝอยได้  มีการรักษาบริเวณโดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

  (๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ  ได้ชัดเจน 
  (๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๔) ให้มีห้องน้ําห้องส้วม  อ่างล้างมือที่สะอาดเพียงพอ  สําหรับใช้งานและชําระร่างกาย 
  (๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงนําโรค 
  (๖) มีการป้องกันฝุ่นละออง  กลิ่น  เสียง  ความสั่นสะเทือนหรือการดําเนินการ 

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
  (๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  (๘) มีระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสียและน้ําทิ้งที่ระบายออกสู่ภายนอกเป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๙) ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจําปีและผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานตามหลักเกณฑ์ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นอาคารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยทั่วไปในลักษณะที่ไม่เป็นการค้า
หรือหากําไรต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ 

ข้อ ๒๙ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  รวมทั้งบุคคลซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงมอบให้ดําเนินการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงตามมาตรา  ๑๘  วรรคสามหรือบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดําเนินกิจการรับทําการขนมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทําการเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไป
จากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ  ต้องดําเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้  คือ 

  (๑)  ให้แยกหรือกําหนดวันในการขนมูลฝอยทั่วไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
น้ําบ่อหลวงกําหนด 

  (๒)  ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓๐ 
  (๓)  ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่เก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี

และผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ 
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๔)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
เก็บขนมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   
มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจํารถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 

  (๕)  ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างพาหนะที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ  แข็งแรง  ทนทาน   
มีความลาดเอียง  น้ําไม่ท่วมขัง  ทําความสะอาดง่าย  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียเชื่อมต่อกับระบบบําบัด
น้ําเสียและมีการป้องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 

  (๖)  จัดให้มีบริเวณท่ีจอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะมีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ  มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียเว้นแต่
อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
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  (๗)  ต้องทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและล้างทําความสะอาด
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจําทุกวัน 

  (๘)  ต้องมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง 
มูลฝอยทั่วไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๐ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปกปิด 

เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่ายและทําความสะอาดง่าย 
  (๒)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยทั่วไป  เพื่อมิให้น้ําไหล

ตลอดการปฏิบัติงานและนําน้ําเสียจากมูลฝอยทั่วไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๓)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบ  ติดไว้ประจํายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด

ความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
  (๔)  มีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถัง

ยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 
  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 

ให้เป็นผู้ดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม  ให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
แสดงรายชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พร้อมแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  ระบุวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงมอบให้ดําเนินการและชื่อ  ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  ในบริเวณท่ีบุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๙  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงชื่อ
บุคคลหรือนิติบุคคล  เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป  พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาด 
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ระบุวิธีการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงอนุญาตให้บุคคลหรือ 
นิติบุคคลนั้นดําเนินการและชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะ 
ขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน 
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ข้อ ๓๑ ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป  สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมีลักษณะ
และการขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีลักษณะเป็นอาคารมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการขนถ่าย   
มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีการป้องกันกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไป  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงานและการขนส่งการปลิว
ของมูลฝอยทั่วไป  เสียงดังรบกวน  สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

(๓) มีระบบบําบัดน้ําเสีย  โดยน้ําที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

ข้อ ๓๒ ในการกําจัดมูลฝอยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงหรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  
ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสองรวมทั้งบุคคลซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงมอบให้ดําเนินการเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยท่ัวไปภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงตามมาตรา  ๑๘  
วรรคสามและบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บขนและ 
กําจัดมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา  ๑๙   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องดําเนินการ  ดังนี้   

  (๑) ต้องกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธี ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ตามที่ กําหนดไว้ 
ในข้อ  ๓๓ 

  (๒) ห้ามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  มูลฝอยติดเชื้อ  รวมทั้ง 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมากําจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป 

  (๓) ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นก่อนทําการก่อสร้างระบบ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปและมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไป 
ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

  (๔) ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไปต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี  
และผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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  (๕) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอยทั่วไป  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   
มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเคร่ืองมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณที่กําจัดมูลฝอย 
ทั่วไปด้วย 

ข้อ ๓๓ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๒)  การเผาในเตาเผา 
  (๓)  การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ 
  (๔)  การกําจัดแบบผสมผสาน 
  (๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๓๔ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  ห่างจากสนามบิน   

บ่อน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ   
ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลาก  ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ระยะห่างและมาตรการป้องกัน  รวมทั้งเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๒)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ  จัดเป็นพื้นที่สําหรับ
ปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่นรบกวน 

  (๓)  มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอยทั่วไป  โดยมีการบดอัด
ก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  ทั้งนี้  ตามลักษณะและเง่ือนไขที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ
ป้องกันการปนเป้ือนน้ําใต้ดินและมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไปให้ได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
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  (๕)  มีการกลบทับหน้ามูลฝอยทั่วไปรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่นและปิดการฝัง
กลบเม่ือบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอยทั่วไป  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค  
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๖)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอยทั่วไป  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบเผาทําลาย
ก๊าซหรือมีระบบการนําก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  (๘)  มีบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ําใต้ดิน  และในระหว่างการดําเนินงาน
ฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือนกรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบแล้วให้มีการตรวจสอบ
ปีละ  ๑  คร้ังติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓๕ การเผาในเตาเผาต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสมมีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป   

มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามข้อ  ๒๔ 
  (๓)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยทั่วไป  จัดเป็นพื้นที่

สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหากลิ่นรบกวน 
  (๔)  ต้องเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยทั่วไป  ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยทั่วไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๕)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอยทั่วไป  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 
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  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กําจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๗)  มีการกําจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการป้องกันน้ําชะ  
ขี้เถ้า  ปนเปื้อนแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดินและต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าหนักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการนําเถ้าหนักออกไปกําจัดเป็นประจํา 

  (๘)  มีการกําจัดเถ้าเบา  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย  ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บเถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีมาตรการในการนําเถ้า
เบาออกไปกําจัดอย่างเป็นประจํา 

ข้อ ๓๖ การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพจะต้องดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
และหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ  ๓๒  (๓) 
  (๒) อาคารเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป  มีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไป 

ที่นํามาหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคาร 
  (๔) มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอยทั่วไป  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน   

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทําปุ๋ยหรือหมักทําก๊าซชีวภาพไม่ได้   
ต้องมีระบบกําจัดหรือส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผาหรืออาจมี
การนํามูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้ประโยชน์ 

  (๖) ต้องบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่เก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปและ
สถานที่หมักทําปุ๋ยหรือก๊าชชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  (๗) กรณีหมักทําก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด  มีการนําก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์และมีระบบเผาก๊าซทิ้ง  กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทํางาน 

ข้อ ๓๗ การกําจัดแบบผสมผสาน   ซึ่ งระบบกําจัดใช้วิธีการกําจัดมากกว่า   ๑   วิธี   
ตามข้อ  ๓๐  (๑)  (๒)  (๓)  หรือวิธีอื่น ๆ  ตามข้อ  ๓๒  (๕)  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและ 
มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



หน้า   ๖๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสมมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่กําจัด 
  (๒)  อาคารรวบรวมมูลฝอยทั่วไปและอาคารอื่น ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอยทั่วไป  

ต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (๓)  มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคาร 
  (๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอยทั่วไป  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน   

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาให้ถูกต้องด้วย 
สุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๔ 

  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพจะต้อง
ดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๓๕   

ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๓๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๔๐ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต   

ข้อ ๔๑ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 
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ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึง
การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๔๗ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

วิรัตน์  อินต๊ะปา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลวง 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................. 

 

                                                                               เขียนท่ี……………….............................................. 

                                                        วันท่ี…...…….เดือน……………............……………..พ.ศ……………. 

๑. ขาพเจา…………………………………………...........................…………อายุ………....…….ป สัญชาติ……..........…...………… 

โดย.........................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม

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

ท่ีอยูเลขท่ี………………หมูท่ี………. ตรอก/ซอย……………………....................………..ถนน……….............…………..………… 

ตําบล………………………อําเภอ…………....….…………..จังหวัด……………............………โทรศัพท………..............……..…….. 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว  คือ 

       (       )   สําเนาบัตรประจําตัว........................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

                (       )    สําเนาทะเบียนบาน 

       (       )    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือหนังสือใหความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

                (       )    ใบมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

                (       )    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

                (       )    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

       (       )    เอกสารและหลักฐานอ่ืนตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด   

          (๑) ………………………………………………………..................................... 

          (๒) …………………………………………..............................................…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                                                                                    

(ลงชื่อ)………………………………ผูขอรับใบอนุญาต 

                                                                   (……………………………...) 

แผนผังที่ตัง้สถานประกอบกจิการ โดยสังเขป 



-๒- 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

                (        )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข     

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....................................................… 

                (          ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..................................................................................... 

 

 

                                                           ลงชื่อ……………………………………………..เจาพนักงานสาธารณสุข 

                                                                 (…………………………………………….) 

                                                                    คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  

 

 

        (     )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

        (     )    ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………..เจาพนักงานทองถ่ิน 

     (…………………………………………….) 

 วันท่ี.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   ( สําหรับเจาหนาท่ี ) 

 

เลขท่ี  .....................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ.............. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน                 (          )      ครบ 

                                                      (          )       ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

                                           (ลงชื่อ)               

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

                                                           ตําแหนง............................................................ 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต   ( สําหรับผูขอรับใบอนุญาต ) 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.....................เดือน..................................................พ.ศ........................... 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน               (          )      ครบ 

                                                   (          )       ไมครบคือ 

๑................................................................................................. 

๒................................................................................................ 

 ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักทองถ่ินภายใน.................วัน  

นับแตวันนี้เปนตนไป 

        (ลงชื่อ)                                                                                                            

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

                                                                        ตําแหนง.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ........................................................ 

เลมท่ี………เลขที..................../.................... 

 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให…………………………............................................………… สัญชาติ…………………… 

ท่ีอยูเลขท่ี…………..หมูท่ี…………ตรอก/ซอย……….........……ถนน……......………………ตําบล………….........…………………. 

อําเภอ………….........................……จังหวัด…...................................………โทรศัพท………………….............................….. 

ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................ประเภท……………………………............…………........... 

ตั้งอยูเลขท่ี………...…หมูท่ี…......……ตําบล….................………อําเภอ..............................จังหวัด...............................

โทรศัพท..............................................คาธรรมเนียมปละ...…….........…..บาท (..........................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี……...............เลขท่ี…....…ลงวันท่ี…......…เดือน………...........................….พ.ศ………………….......... 

 (๒) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติของทองถ่ิน 

 (๓) หากปรากฏภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจ  

      แกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ คือ 

๔.๑....................................................................................................................... 

๔.๒....................................................................................................................... 

 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเม่ือวันท่ี…….....…….เดือน……......................................…………….พ.ศ……......…………… 

 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นสุดเม่ือวันท่ี...................เดือน............................................................พ.ศ........................... 

 

 

                                                                                 (ลงชื่อ) ……………………...……...........……. 

                                                                                        (……………………...............…......….) 

                                                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คําเตือน  

 (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ     

      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



                                                                                                                                         

( มีดานหลัง) 
 

                                      รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


