
 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทาเสา   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเสาและนายอําเภอกระทุมแบน  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเสาตั้งแตวันท่ีไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการสวนตําบลทาเสาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๐   

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวท่ีไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจาก 

มูลฝอยซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปน

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเสา   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  หรืออาจอนุญาตให 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาเสา  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  และระเบียบปฏิบัติไดตาม 

ความจําเปน   

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาเสา  

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลทาเสาจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง   

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

(๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาเสาจัดไวให   

(๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมี ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ในอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

(๔)  หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลทาเสาในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจนกอใหเกิด

เหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  และกําจัด  

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  

ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา   

ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครอง

อาคาร  สถานท่ีหรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

(๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรม  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ขอ  ๑๐  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 



 หน้า   ๑๐๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

(๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดําเนิน
กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย 

(๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน  
ความพร้อมด้านกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 

(๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสาประกาศกําหนด 
ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%) 
  (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสาประกาศกําหนด 

 (๑.๒)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑)  มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๒)  มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  แหลงน้ํา  

น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

  (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒.๒.๓)  ไมเปนที่นารังเกียจไมกอใหเกิดกล่ินเหม็นสกปรกหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

(๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑)  หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอย  ตองมีลักษณะ  ดังนี้   

  (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

  (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิใหรั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

  (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะชนิด   

ไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

  (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานระดับท่ี

ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

 (๓.๒)  หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

  (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

  (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน  

ในขณะทําหนาท่ีเกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

(๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 



 หนา   ๑๑๑ 
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 (๔.๒)  หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ

หลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนและ

ของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

  (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

  (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

  (๔.๒.๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (๔.๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสรางระบบ

กําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

 (๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

  (๔.๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธกีารฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดาํเนินการ

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  หางจาก

สนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  หรือ 

แหลงทองเท่ียวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมี

มาตรการปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

  (๒)  มี พ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝงกลบจัดเปนพ้ืนที ่

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบและปญหากล่ินรบกวน 

  (๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมีการบดอัด 

กนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 
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  (๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถ

ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิงตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

  (๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวนัดวยดนิหรือวสัดุกลบทับอื่น  และปดการฝงกลบ

เมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  หรือวัสดุอื่นที่

เหมาะสมเพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  (๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบเผาทําลายกาซ  

หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

  (๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวางการดําเนินการ 

ฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลวใหมี 

การตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

  (๔.๔.๒)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผา  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ

และมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความใน  ๔.๓  มีขนาด

พ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๒)  มีที่พักรวมมูลฝอยที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะสามารถบรรจุมูลฝอยได   

ไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บรวบรวม   

ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

   (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย  มีลักษณะ 

ปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 
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   (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  เวนแตอาคาร 

ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

   (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมีขอความที่มีขนาด

เห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมออยางนอย

สัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

  (๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยจัดเปนพ้ืนที่ 

สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหากล่ินรบกวน 

  (๔)  ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และมีระบบควบคุม

คุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย 

จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน   

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปน   

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน

สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มีการปองกันน้ํา

ชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๘)  มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนํา

ขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

  (๔.๔.๓)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพจะตอง

ดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความในขอ  ๔.๓ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอยมีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยท่ีนํามาหมัก 

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยท่ีเพียงพอตอ 

การปฏิบัติงาน 

  (๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารระบบหมักทําปุย 

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  

เ สียงดั งรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไม เปน   

แหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมไดตองมี

ระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรืออาจมี

การนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

  (๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมักทําปุยหรือ

ทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน  และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

  (๔.๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใชวิธีการกําจัด

มากกวา  ๑  วิธีตามความใน  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

  (๒)  ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น  ๆ  ของระบบกําจัดมูลฝอย

ตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  (๓)  ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคารอื่น ๆ 

  (๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  

เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 

  (๕)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาใหตองดวย

สุขลักษณะและหลักเกณฑตามความใน  ๔.๓.๒ 
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  (๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพจะตอง

ดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความใน  ๔.๔.๓ 

  (๔.๕)  หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอยอยางนอย  ๒  คน  

โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

ในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  สวนอีกคนหนึ่งตองมี

คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่าํกวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมายบัญญตัิไวเปนอยางอื่น 

  (๔.๕.๒)  ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป

และผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

  (๔.๕.๓)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน

กําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ

และเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

  ทั้งนี้  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตามขอ  ๑๒  (๔)   

ตองทําการประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท้ังตําบล  ในตําบลท่ีมีการดําเนินกิจการ

ดังกลาว 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือ 

สายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

 (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

 (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน   

ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
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 (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และ 

รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ีออก

ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดดวยวิธีการ

ที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

 (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

 (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูง 

ถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน

ประจําวัน 

 (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาเสาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาเสา 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสากําหนดไว   

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิี้ตองแสดงใบอนญุาตไวโดยเปดเผยและเหน็ไดงาย  ณ  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง   

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาเสาหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวธิกีารทีเ่จาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขประกาศกาํหนด   

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๙  ผูใดที่รับอนุญาตเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับให

ดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ  เมื่อตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเสาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ชาญคงกิจ  จันทรเกษม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาเสา 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

๑. คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหสถาน วันหนี่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

 ๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๔๐ ลิตร        เดือนละ ๒๐ บาท 

 ๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร   แตไมเกิน ๖๐ ลิตร      เดือนละ ๔๐ บาท 

 ๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร   แตไมเกิน ๘๐ ลิตร      เดือนละ ๖๐ บาท 

 ๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร   แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร      เดือนละ ๘๐ บาท 

 ๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร      เดือนละ ๑๕๐ บาท 

 ๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร      เดือนละ ๒๕๐ บาท 

 ๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร      เดือนละ ๓๐๐ บาท 

 ๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร      เดือนละ ๓๕๐ บาท 

 

๒. คาเก็บและขนขยะประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมากวันหนึ่ง               

    เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 ๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร      เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  

         ลูกบาศกเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๓. คาเก็บและขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ 

 ๓.๑ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร       ครั้งละ ๑๕๐ บาท 

 ๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  

         ลูกบาศกเมตรละ ๑๕๐ บาท 
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