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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  วาดวยการจัดการ   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว  กอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น   

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึง่  องคการบริหารสวนตาํบลบานใหมสุขเกษมอาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต 

การควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  และระเบียบปฏิบัติได  

ตามความจําเปน   

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 
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สวนตําบลบานใหมสุขเกษม  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก 

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา 

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้   

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่  

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมจัดไวให   

    (๒)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรอืทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรอืที่เก็บมดิชิด 

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก   

    (๓)  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย   

    (๔)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

    (๕)  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย 

ในที่รองรับรถขน  เรือขนหรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

    (๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

    (๗)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว   

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงาน 

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ   
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    (๘)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ   

   (๙)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ    ๙  หามมิใหผูใดดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

    (๓)  สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย   

    (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

    (๕)  สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาต  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

    (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

     (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้   

      (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคไดมีฝาปด-เปดอยูดานบน   

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี้  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปม  

สูบตะกอนที่สามารถสูบตะกอนของแขง็ได  และติดตัง้มาตรวดัปรมิาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี   

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม   
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    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาด

ที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา   

๑๐  เซนติเมตร   

    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลตองกําหนดใหมีสีตางจาก  

รถเก็บ  ขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก  

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง  

ส่ิงปฏิกูล)  วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด   

    (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

     (๒.๑)  สถานท่ีดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

     (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

      (๒.๒.๑) ร ะ บ บ บํ า บั ด ส่ิ ง ป ฏิ กู ล โ ด ย ก า ร ห มั ก ย อ ย ส ล า ย   

(Compostingand  Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง  ๆ  ดังตอไปนี้   

     (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีตที่กอสรางขึ้น  

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล  

ที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้   

ภายในถังหมักจะเกดิการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  Digestion)   

ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิท่ีปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 
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     (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําท่ีทําการหมัก  

ในถังหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล  

ใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสูบอพักน้ํา  

เก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนท่ีกรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้น  

ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบดใหมี  

ขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

      (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

      (๒.๔)  ตองมีผูควบคมุหรือดแูลหรือผูปฏิบัตงิานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย   

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก   

    (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย   

    (๓.๑.๓)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม   

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

    (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา 

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน  ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาด 

ที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา   

๑๐  เซนติเมตร   
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      (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก 

รถเก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

     (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกาํจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด   

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

     (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ํา  สาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

     (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ  

เตาเผา  (Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง   

รวมทั้งการปองกนัเหตรุําคาญดวย  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

     (๔.๓)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม   

     (๔.๔)  ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดงักลาวไมถกูตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ   

วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น 
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ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตอง 

สงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ 

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

    (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  สวมผาปดปาก  

ปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนงัยางหุมสูงถงึแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

และรางกายผูปฏิบัติงานหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด  

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)   

     (๑.๓)  ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก  

ท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด   

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม   

โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

     (๑.๖)  หามนํารถไปใชในกิจการอื่น   

     (๑.๗)  ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน   

     (๑.๘)  ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ   

     (๑.๙)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต   

     (๑.๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา  

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

    (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

     (๒.๑)  ตองมีเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําท่ีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล   

     (๒.๒)  เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากจมูก  ขณะปฏิบัติงาน   

     (๒.๓)  เจาหนาที่จะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองท้ิงส่ิงปฏิกูลลงถังหมัก   

ตรงตามถังที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปน   

ตองใสส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถัง  ใหเริ่มตนนับจาก

วันท่ีใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย)   

     (๒.๔)  ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเขื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

     (๒.๕)  ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว   



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๒.๖)  เจาหนาท่ีดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร  

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้ง  เปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงที่อื่น   

     (๒.๗)  ทุกครั้งท่ีปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใช  

ไมแหยทอระบายเพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน   

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง   

     (๒.๘)  การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรอง  เมื่ออัตรา

การซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย   

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว   

     (๒.๙)  การโกยตะกอนท่ีตากแหงแลวไปทําปุย  ใหท้ิงไวนาน  ๓  วัน  หลังจาก  

ที่ตะกอนแหงแลว  จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย   

     (๒.๑๐)  หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที   

     (๒.๑๑)  เจาหนาท่ีตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

     (๒.๑๒)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต   

     (๒.๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  มูลฝอย   

     (๓.๑)  ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก   

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกง   

ใหมิดชิด  และทําความสะอาดผาปดปากปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  และรางกาย 

ผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

     (๓.๒)  การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง   

     (๓.๓)  ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน   



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๔)  ทําความสะอาดรถเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง  

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผาน  

การบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  

๓๐  เมตร   

     (๓.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ  

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

     (๓.๖)  หามนํารถไปใชในกิจการอื่น   

     (๓.๗)  ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน   

     (๓.๘)  ตองมีใบอนุญาต  ติดประจํารถ   

     (๓.๙)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต   

     (๓.๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามคาํแนะนําหรือคาํส่ังเจาพนกังานสาธารณสุขและส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมขอบัญญัติ   

ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

    (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

     (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ   

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ  เชน   

      (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา   

เถา  ฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง   

      (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ํา  

ขยะ  (Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ   

      (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิด   

กล่ินเหม็นที่รุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  

หรืออื่น ๆ   



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๔.๒) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย   

     (๔.๓)  เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน   

     (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

     (๔.๕)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต   

     (๔.๖)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบานใหมสุขเกษม   

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ   

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๑๙  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไขรายการ  

ในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชตามแบบท่ีกําหนดไว

ทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  เชน  แกไขเปล่ียนแปลงกิจการ,  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  

บอกเลิกการดําเนินกิจการ  ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท  ี่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช  

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต   

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน  

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๒๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนใหบริการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง  

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษมรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิชัย  ชิตยวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหมสุขเกษม   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม บาท 
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อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

บานพักอาศัย หลังคาเรือนละ 

อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา 

อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา หองละ 

รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 

รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 

ก. ขนาดเล็ก ไมเกิน 50 ตารางเมตร 

ข. ขนาดกลาง ไมเกิน 51 – 151 ตารางเมตร 

ค. ขนาดใหญ ตั้งแต 151 ตารางเมตรข้ึนไป 

รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 

โรงแรม ตั้งแต 

ก. 1 – 10 หอง 

ข. 10 – 20 หอง 

ค. 20 หองข้ึนไป 

ตลาด 

ก. ไมเกิน 500 ตารางเมตร 

ข. ตั้งแต 500 – 1,000 ตารางเมตร 

ค. ตั้งแต 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานท่ีซ่ึงมูลฝอย

มาก (เกิน 500  ลิตรข้ึนไป) 

ก. วันหนึ่งไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร 

ข. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

และ (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน 1 ลูกบาศกเมตร) 

คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  

 ก. ไมเกิน   1  ลูกบาศกเมตร  

 ข. เกิน   1  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือ 

เศษของลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
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                                                                                                                 แบบ 1 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      

                                                          ทําท่ี ......................................................... 

 

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

 

 

             ขาพเจา ………………… อาย ุ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ..........

ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด ................................

โทรศัพท ........................................... 

             ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลบานใหมสุขเกษม พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

             1. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ของผูรับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 

             2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

             3. ...................................................................................................................................... 

             4. ...................................................................................................................................... 

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (ลงชื่อ) ........................................................ ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 



                                                                                                        แบบ 2 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลมท่ี ............... เลขท่ี ............. ป ............. 

 

            อนุญาตให ..................................................... สัญชาติ .............. บานเลขท่ี .................... หมูท่ี ......... 

ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล .................................................. อําเภอ .......................................  

จังหวัด .....................โทรศัพท ............................................ 

              ขอ 1 ประกอบกิจการประเภท .............................................................................................................. 

คาธรรมเนียม ................................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ......... เลขท่ี ...........ลงวันท่ี .................

เดือน .............พ.ศ. ............. โดยใชชื่อประกอบการวา ............................................................................................. 

จํานวนคนงาน ......... คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี ..... หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ............................... ตําบล ........................ 

อําเภอ ........ จังหวัด .........................โทรศัพท ........................................ โทรสาร ........................... 

               ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

 (1) ............................................................................................................................. 

 (2) ............................................................................................................................. 

               ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 

                                   ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ................... 

 

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

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

                                                                  เจาพนักงานทองถ่ิน 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ......... เลขท่ี ............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

……………………………………….. 

 

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

       ......... / ....... / .......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ........... เลขท่ี ............ 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

 

      เจาพนักงานทองถ่ิน 

    ......... / ....... / .......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............ เลขท่ี .............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

  

       เจาพนักงานทองถ่ิน 

      ......... / ....... / .......... 



                                                                                                                        แบบ 3 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

                                                             ทําท่ี ..................................................... 

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

 

               ขาพเจา ..................................... อายุ .......... ป สัญชาติ .................... อยูบานเลขท่ี ........................... 

หมูท่ี ...........ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตําบล .................................. อําเภอ ................................ 

จังหวัด .....................โทรศัพท .................................................... 

              ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลบานใหมสุขเกษม  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

               1. .................................................................................................................................. 

               2. .................................................................................................................................. 

               3. .................................................................................................................................. 

               4. .................................................................................................................................. 

 

               ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

                                         (ลงชื่อ) ........................................................ ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 แบบ 4 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 

   

                                                               ทําท่ี ................................................................. 

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

 

              ขาพเจา ............................... อายุ .......... ป สัญชาติ ......................... อยูบานเลขท่ี .............................. 

หมูท่ี .........................ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตําบล ......................... อําเภอ ................................ 

จังหวัด ..........................โทรศัพท .................................................... 

              ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม 

                         ดวย .......................................................................................................................................... 

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

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

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

                         จึงมีความประสงค .................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

                       ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

                                              (ลงชื่อ) ........................................................ ผูยื่นคํารอง 

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