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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  วาดวยการจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

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

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว   

และนายอําเภอปางศิลาทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไววาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

หรือที่มีกําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  กําจัดหรือการจัดการอื่นใดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไวใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลปางตาไวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ  

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 
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สวนตําบลปางตาไวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไวตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ี

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ปางตาไวจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาคูมือใบจดทะเบียนรถยนต  ใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๔)  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือแสดงสิทธิครอบครองพ้ืนท่ีกําจัดหากมี 

การดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการเอง 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕)  แผนผังระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หากมีการดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

  (๖)  หลักฐานการนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง 

  (๗)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปมสูบ

ตะกอนท่ีสามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนพรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 
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   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวอาจกําหนดขึ้นภายหลัง

ที่เห็นวาจําเปนตอสุขภาพและการปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

  (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําหนดส่ิงปฏิกูล  และสถานท่ีดําเนินกิจการรับ

ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  

แหลงน้ําสาธารณะโดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชน

ในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒)  ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑)  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  

Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง  ๆ  ดังตอไปนี้ 

    (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้นจํานวน  

๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูลท่ีได 

จากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง  ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้

ภ าย ในถั งหมั กจะ เกิ ดการย อยสลาย ส่ิ งป ฏิกู ล โดยแบค ที เ รี ยชนิ ด ท่ี ไม ต อ งการออกซิ เ จน   

(Anaerobic  Digestion)  ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรคพยาธิและไขพยาธิ 

ที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 

    (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมักในถัง  

จนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูลใหเหลือ

ตกคางอยูดานบน  น้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสูบอพักน้ําเก็บไว

รดตนไม  หรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําท้ิงตอไป  สําหรับตะกอนท่ีกรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้นให

ตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเช้ือโรคโดยแสงอาทิตยอีกชั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบด 

ใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 
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โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและ   

หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปาก  ปดจมูก  รองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๔)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๒.๕)  อื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  อาจกําหนดขึ้น

ภายหลังที่เห็นวาจําเปนตอสุขภาพและการปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

  (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑)  ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    (๓.๑.๓)  สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอยตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยเพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการช่ือหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย   

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง   

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยตองกําหนดใหมีสีตางจาก 

รถเก็บขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓.๒)  ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)  

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย  และสถานท่ีดําเนินกิจการรับทํา

การกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  

แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกันมิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชน

ในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ

เตาเผา  ( Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  land  -  fill)  หรือระบบหมักเปนปุ ย  

(Decompose)  ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและ

ประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญดวย 

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ผาปดปาก  ปดจมูก  รองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๔.๕)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวอาจกําหนดขึ้นภายหลัง

ที่เห็นวาจําเปนตอสุขภาพและการปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 
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ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือ

วาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทา 

หนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 
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   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ   

๑  ครั้ง 

   (๑.๖)  รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  ดังนี้ 

                              (ดวยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน) 

   (๑.๗)  ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๑.๘)  หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๑.๙)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติระเบียบ  และการประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ตองมีเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําท่ีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตรบรรจุ  ..................................................ลูกบาศกเมตร 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

ใบอนุญาตเลขที่  ..................../............................ 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 
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   (๒.๒)  เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๒.๓)  เจาหนาท่ีจะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองท้ิงส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถัง  

ท่ีกําหนดในแตละวันเพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปนตองใส 

ส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตนนับจากวันที่ 

ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

   (๒.๔)  ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  

ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕)  ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากท่ีใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

   (๒.๖)  เจาหนาท่ีดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้งเปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 

   (๒.๗)  ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใช

ไมแหยทอระบายเพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน 

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

   (๒.๘)  การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรอง 

เมื่ออัตราการซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว 

   (๒.๙)  การโกยตะกอนท่ีตากแหงแลวไปทําปุย  ใหท้ิงไวนาน  ๓  วัน  หลังจาก 

ที่ตะกอนแหงแลวจึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

   (๒.๑๐)  หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

   (๒.๑๑)  เจาหนาท่ีตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
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  (๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑)  ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักท่ีกําหนดไวสําหรับ 

รถเก็บรวบรวมขยะนั้น ๆ 

   (๓.๒)  ปฏิบัติตามขอจํากัดน้ําหนัก  และระเบียบวิธีการขนสงวัสดุบนถนน

สาธารณะ  ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   (๓.๓)  ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูที่ปดของยานพาหนะขนสง  

อาทิการปดฝาดานขางและดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายในระหวางการขนสง 

   (๓.๔)  ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะระหวางการขนสงโดยการจัดใหมีถัง

รองรับน้ําชะขยะ  (Holding  tank) 

   (๓.๕)  ควบคุมการหกหลน  ปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสงโดยจัด

ใหมีผาใบหรือตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง 

   (๓.๖)  ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย  ขยะทั่วไปและขยะ

อันตราย 

   (๓.๗)  ขยะอันตรายจะตองขนสงแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล  ขยะยอยสลาย  

และขยะทั่วไป  และปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓.๘)  กําจัดความเร็วของรถในชวงท่ีวิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือทางแยก

ใหมีความเร็วไมเกิน  ๔๐  กิโลเมตรตอช่ัวโมง  เพ่ือปองกันปญหาดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและ

อุบัติเหตุ 

   (๓.๙)  พนักงานขับรถจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง  และปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด 

   (๓.๑๐)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓.๑๑)  หามมิใหระบายน้ําชะขยะและน้ําเสียที่เกิดจากการลาง  หรือทําความสะอาด

รถยนตเก็บขนขยะลงสูแมน้ํา  แหลงน้ํา  ลําคลองระบายน้ํา  แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่น  ๆ  

โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  กําหนดติดตั้งปาย
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หรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจน  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ประชาชนที่สัญจรผานไปมา 

   (๓.๑๒)  รถเก็บขนมูลฝอยตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                             (ดวยตัวหนังสือขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน) 

   (๓.๑๓)  ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๓.๑๔)  หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๓.๑๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติระเบียบ  และการประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ 

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  

เถา  ฝุนละออง  ที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

    (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land  -  fill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  

(Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิดกล่ิน

เหม็นท่ีรุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น  ๆ 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัอนญุาตจากองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

ใบอนุญาตเลขที่  ..................../............................ 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 
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   (๔.๒)  ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓)  เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  

๑  ครั้ง 

   (๔.๕)  ปฏิบัติการอืน่ใดเกีย่วดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคาง

ชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้ง

ตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบลปางตาไว 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไข

รายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ัง 

ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม

บทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

การทํางานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไวหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปณยา  ประดาพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  2560 

ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 

๑ 

 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

  ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

            และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป                           ลูกบาศกเมตรละ 

  ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

            เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 

  ๑.๒.๑  บานพักอาศัย                                                       เดือนละ 

  ๑.๒.๒  หองเชา                                                              เดือนละ 

  ๑.๒.๓  รานคา  รานอาหาร  อาคารพาณิชย                            เดือนละ 

  ๑.๒.๔  โรงแรม 

            ก.  ตั้งแต  ๑  –  ๑๐  หอง                                       เดือนละ 

            ข.  ตั้งแต  ๑๑  –  ๒๐  หอง                                     เดือนละ 

            ค.  ตั้งแต  ๒๑  หองข้ึนไป                                       เดือนละ 

  ๑.๒.๕  ตลาดนัด  (ขนาดถัง  ๒๐๐  ลิตร)                           ถัง/เดือนละ 

  ๑.๒.๖  โรงงาน/สถานประกอบการ  (ขนาดถัง  ๒๐๐  ลิตร)     ถัง/เดือนละ 

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือนสําหรับตลาด  โรงงาน 

      อุตสาหกรรมหรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (ปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

      ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 

      ก.  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                 เดือนละ 

      ข.  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ 

           ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร                      เดือนละ 

๑.๔  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 

  ๑.๔.๑  ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                 ครั้งละ 

  ๑.๔.๒  ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ    

           ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร           ลูกบาศกเมตรละ 
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ลําดับ รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

๑.๕  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  ๑.๕.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

            ก.  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน  ๒  กิโลกรัม   

                 หรือมีปริมาณไมเกิน  ๑๓  ลิตร                             เดือนละ 

            ข.  กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน  ๒  กิโลกรัม   

                หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร  คาเก็บและขนทุก ๆ   

                ๒  กิโลกรัม  หรอืทุก ๆ  ๑๓  ลิตร  หรือเศษของ 

                แตละ  ๒  กิโลกรัม  หรือแตละ  ๑๓  ลิตร                 เดือนละ 

  ๑.๕.๒  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

            ก.  คาเก็บและขนแตละครั้ง                                        ครั้งละ 

                 (ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บและขน) 

            ข.  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน  ๗๕  กิโลกรัม   

                หรือมีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  ครั้งละ 

            ค.  กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือเกิน 

                ๕๐๐  ลิตร  ใหคิดคาเก็บและขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุก ๆ 

                ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุก ๆ  ๕๐๐  ลิตร  หรือเศษของ   

                ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร                            หนวยละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน 

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๒.๑  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                  ฉบับละ 

๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                           ฉบับละ 

๒.๓  รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ                                ฉบับละ 

๒.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                         ฉบับละ 

๒.๕  คาออกใบแทน                                                           ฉบับละ 

 

 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

๔๐๐ 

 

 

 

๔๐๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ  .................../.....................    เขียนท่ี.......................................................... 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี  ...............  หมูท่ี  .............ถนน.....................ตรอก/ซอย  .......................  ตําบล............................... 

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

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือรับคาตอบแทนโดยคิดคาบริการ  ประเภท  .............................................................................. 

........................................................................โดยใชชื่อกิจการวา  ....................................................................... 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  ...................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................... 

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

โทรสาร.......................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวย  ดังนี้ 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    สําเนาทะเบียนบาน 

    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ   

                          ผูแทนนติิบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)   

    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน 

                          ท่ีเก่ียวของ 

    เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

    แผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

    หลักฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

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

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

   ๓.  .................................................................................................................................... 

   ๔.  .................................................................................................................................... 



แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)     ผูขอรับใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 

    เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

    เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

 

(ลงชื่อ)     เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

    อนุญาตใหประกอบกิจการได 

    ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ)     เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

     วันท่ี............../..................................../...................... 

 



 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

 

เลมท่ี...............เลขท่ี................./................ 

  ขอ  ๑  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...................................................................อายุ..............ป 

สัญชาติ.........................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................อยูบานเลขท่ี................ 

หมูท่ี................ตําบล........................................อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................... 

โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................ 

  ประกอบกิจการประเภท  การเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา

..........................................................................................ตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี.............................. 

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

โทรสาร................................................. 

  โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต....................................บาท  (.....................................................) 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี................/..................ลงวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ................ 

  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไว  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ................. 

  ขอ  ๓  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

   ๓.๑  ................................................................................................................................ 

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

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใชไดถึงวันท่ี  ..............  เดือน  ......................................  พ.ศ.  ........................ 

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

      (ลงชื่อ) 

                                                                            (นายปณยา  ประดาพล) 

                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

                                                                              เจาพนักงานทองถ่ิน 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลขท่ี/เลมท่ี 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบเสร็จ 

ลงช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เขียนท่ี......................................................... 

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

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

อยูบานเลขท่ี  ...............  หมูท่ี  .............ถนน.......................ตรอก/ซอย  ........................  ตําบล............................. 

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

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท....................................................................โดยใชชือ่ประกอบกิจการวา....................................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี..............เลขท่ี................/..................ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน........................พ.ศ............. 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย  ดังนี้ 

    ใบอนุญาตเดิม 

    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    สําเนาทะเบียนบาน 

    หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

      (ลงชื่อ)       ผูขอตอใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 

  ไมสมควรตออายุใบอนุญาต  เพราะ  .................................. 

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

 

  ลงช่ือ..............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

  ลงช่ือ  ........................................................ 

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

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

 



คํารองขออนุญาตตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ..................../........................    เขียนท่ี......................................................... 

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

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

อยูบานเลขท่ี  ...............  หมูท่ี  .............ถนน....................ตรอก/ซอย  ........................  ตําบล............................... 

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

  โดยใชชื่อประกอบกิจการวา............................................................................................................ 

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...............หมูท่ี..............ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต..................................... 

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

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ดวยขาพเจามีความประสงค................. 

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

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

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

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

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

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

  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)     ผูขออนุญาต 

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

 

 


