
 หนา   ๒๕ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไข 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไข  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลทาไขโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาไขและนายอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไข  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไขตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลทาไข  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวใน 

ขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

  “มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย 

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาไข 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใช 

เปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไข 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาไข 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลทาไข  อาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทาไข  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 
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บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาไข  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลทาไข  มอบใหบุคคลอื่นดาํเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 

สวนตําบลทาไข  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอตัราคาธรรมเนียมการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลทาไขจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ี 

กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลทาไขการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึง่ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทาไขจัดไวให 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓)  หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

    (๔)  หามมิใหผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลทาไข  ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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    (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  

และกําจัด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือท่ีดินวางเปลานั้น 

ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาหนาที่ขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาไข  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาว   

และผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือที่ดินวางเปลานั้น  ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้   

  (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ท้ิงกากอุตสาหกรรม  และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

    (๗)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ   

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นสงออกมาขางนอก 

  (๘)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ   

รถขน  เรือขนหรือสถานที่เทเก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาไข   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทาไข 

  (๙)  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย 

ในที่รองรับ  รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  เวนแต   

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทาไข 

    (๑๐)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

สงออกมาขางนอก  และที่รอบรับมูลฝอยท่ัวไป  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบหรือเจาพนักงาน 

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

    (๑๑)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยอันอาจใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๙ 
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ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาไข

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน  เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ)   

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาไขประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรู

วาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทยซึ่งมี

ขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลทาไขประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา   

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓)  ไมเปนท่ีนารังเกียจ  ไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  สกปรกหรือกอใหเกิด  

เหตุรําคาญ 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   

    (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด  

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพ่ือมิให

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

    (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุ 

    (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับที่  ขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 

สําหรับผูปฏิบัติงาน  ในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 



 หนา   ๓๑ 
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    (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด 

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

    (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

    (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

    (๔.๒.๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

    (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  

หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลง 

ทองเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการ 

ปองกันและแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     ๒)  มีพ้ืนท่ีฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ   

จัดเปนพ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ 

และปญหากล่ินรบกวน 



 หนา   ๓๒ 
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     ๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย   

โดยมีการบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

     ๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบ 

บําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําทิ้ง   

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     ๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวสัดกุลบทับอื่น   

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร   

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง 

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

     ๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน 

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนาโรค 

     ๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ 

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

     ๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดนิ  และในระหวาง 

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบ 

แลวใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

    (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓   

มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกบักระบวนการเผามลูฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     ๒) มีที่พักรวมมูลฝอย  ที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

      (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  สามารถ 

บรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บ 

รวบรวม  ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 
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      (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะปดมิดชิดสามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนาโรค  การระบายอากาศดี 

      (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย   

เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

      (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

      (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอย 

มีขอความที่มีขนาดเหน็ไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

     ๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอย

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

     ๔)  ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง 

อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     ๕)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงานความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน   

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ท้ังหมด 

ที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     ๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลัก 

สุขาภิบาลที่มีการปองกันน้ําชะขีเ้ถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดนิ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนัก 

ที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

     ๘)  มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย 

ตามกฎหมาย  ที่เกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   

และมีมาตรการ  ในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 
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    (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธกีารหมักทําปุยและการหมักทํา  กาซชีวภาพ 

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาในขอ  ๔.๓ 

     ๒)  อาคารคัดแยกมลูฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย   

ที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอ  

ตอการปฏิบัติงาน 

     ๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย   

และอาคารระบบหมักทําปุย 

     ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนท่ีหมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพ 

ไมไดตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  

หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

     ๖)  ตองบําบัดน้ําชะมลูฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่ 

หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

     ๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํา

กาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

    (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัด 

ใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามขอ  ๔.๑  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

     ๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

     ๒)  ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอืน่ ๆ   ของระบบ 

กําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคาร  ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     ๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

และอาคารอื่น ๆ 
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     ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจาก 

การดําเนินงานความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน   

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๕)  ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผา   

ใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๓.๒ 

     ๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํา 

กาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามขอ  ๔.๔.๓ 

   (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

    (๔.๕.๑) ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง   

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง  เวนแตจะมีกฎหมาย 

บัญญัติไวเปนอยางอื่น 

    (๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพ 

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

    (๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัตงิานกําจัดมูลฝอย  รวมทัง้อุปกรณหรอืเครือ่งมือปองกนัอุบัตเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน   

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน   

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง   

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการ  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว   

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอหรือสาย 

ที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง   

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด   

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก 

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ิน  การปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 

ประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทาไขเทานั้น 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓   

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต   

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทาไข 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัตินั้นไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน   

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต

ดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ   

ขององคการบริหารสวนตําบลทาไข  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาไขเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุพร  สุรพิพิธ   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาไข 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาไข 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

  

ลําดับท่ี รายการ บาท 

 
๑ 
 
 
 
 
 

๒ 

 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
-เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 
 
-เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร 
 
คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
ก.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือเคหสถาน 
 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐      ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐      ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐    ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน ๒๐๐   ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน ๓๐๐   ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน ๔๐๐   ลิตร  เดือนละ 
 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน ๕๐๐   ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐๐   ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๖๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๗๐๐   ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๗๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐๐   ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๘๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ลิตร  เดือนละ 
 
ข.   คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  
        -  ปริมาณไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร ตอวัน   เดือนละ 
        -  ปริมาณเกิน  ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ตอวัน           
เดือนละ 
        -  ปริมาณเกิน  ๑ ลูกบาศกเมตร  ตอวัน คาเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตรท่ีเกิน ลูกบาศกเมตรละ            
ค. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  
 -   ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   ครั้งละ 
 -   ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศก
เมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 
 

๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๕๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 



 

๒ 

 

 

ลําดับท่ี รายการ บาท 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 

ก.  รับทําการ เก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 
 

ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ 

 

 

 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 



 
 
 

  

 

 

 

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

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

                                                             วันที่ ..........  เดือน .......................... พ.ศ. ........................ 

 ขาพเจา ......................................................................................อายุ ..................  ป  เชื้อชาติ .................

อยูบานเลขที่ .............. หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................  ถนน .........................................

แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ..................................  จังหวัด ............................................

หมายเลขโทรศัพท .................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   

 (  )  สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท ...................................................................... 

โดยมีพื้นทีป่ระกอบการ ........................................................  ตารางเมตร 

 (  )  กิจการที่เปนอันตรายตอสขุภาพ  ประเภท .................................................................................... 

  มีคนงาน ...................  คน  ใชเคร่ืองจักรขนาด ........................... แรงมา 

 (  )  กิจการตลาด  ที่มีการจําหนาย .......................................... (เปนประจํา/เปนคร้ังคราว/ตามวันนัด) 

 (  ) กิจการกําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณสุข  จําหนายสนิคาประเภท ...........................  ณ  บริเวณ 

...............................................................................................  โดยวิธีการ .......................................................... 

 (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจดัที่.......................................................................................... 

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

              เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูที................................................................... 

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

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………………………………………. 

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

 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดที่............................................................................ 

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

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) .............................................................................................................................................. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดงันี้คือ 

 (  ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

 (  ) สําเนาทะเบียนบาน  
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนหางราน/บริษัท ฯลฯ ) 
 (  ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)  

 (  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ…………………………………………………………………….. 
 (  ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ คือ....................................................................................................... 

 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

     

 

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

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบ 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้   ................................................................................. 

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

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

(  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ....................................................................................................................... 

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

 

           (ลงชื่อ)  ............................................. เจาพนักงานสาธารณสุข 
                                                               (.............................................) 
                                                    ตําแหนง .............................................   
                                                              วันท่ี........../.........../.......... 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

           แผนผงัแสดงทีต่ั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  เพราะ ................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงชื่อ)  ............................................. เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                              (.............................................) 
                                    ตําแหนง .............................................  
       วันท่ี........../.........../.......... 



 
 
 

 

 

 

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

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

 

                                                             วันที่ ..........  เดือน .......................... พ.ศ. ....................... 

. 

 ขาพเจา ...........................................................  อายุ ..................  ป  เชื้อชาติ .............................................

อยูบานเลขที่ .............. หมูที่ ................ ตรอก/ซอย .......................................  ถนน ...................................................

แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ....................................  จังหวัด .................................................

หมายเลขโทรศัพท .................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ........................................................................................  

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

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

ตามใบอนุญาตเลมที่ ............. เลขที่ ............../...............  ออกใหเมื่อวันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ. ................. 

 ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ............................................................................................................................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดงันี้คือ 

 (  ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
 (  ) สําเนาทะเบียนบาน 
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนหางราน/บริษัท ฯลฯ ) 
 (  ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)  
 (  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ……………………………………………………………………  

       (  ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ คือ....................................................................................................... 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

     

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

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

 

 

 

 

 

   แบบคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  เพราะ ................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)  ............................................. เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                                                (.............................................) 
                                                      ตําแหนง .............................................   
                                                                   วันท่ี........../.........../.......... 
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