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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  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  องคการบริหารสวนตําบลยางโกลนโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนและนายอําเภอนครไทย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดท่ีเล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  อาจรวมกับหนวยงาน 

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย

โรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลยางโกลนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร

สวนตําบลยางโกลนมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลยางโกลนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนจัดไวให 

  (๒) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงานเจาหนาที่   

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๓) ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อไดมี

หนังสือแจงแกผูครอบครองสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อได

ปดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง  

เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานจะตอง

ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

แตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง 

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารในเขตองคการบริหารสวนตาํบลยางโกลน

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกัน

กล่ินและสัตว  แมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  ที่ตักขยะ  

ถังน้ํา  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางโกลนประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางแบบยาว  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  กําหนดแนวทาง 

การดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังนี้ 

   (๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

   (๒.๒) การกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๓) การปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  ทรัพยสินและสุขอนามัยของประชาชน 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมียานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
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    (๓.๑.๒) สวนของรถที่ใชในการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองปกปดมิดชิด

สามารถปองกันกล่ินสัตว  แมลง  ที่เปนพาหะนําโรคได  โดยสวนของตัวรถมีที่เปด - ปด  เพ่ือปองกัน 

มูลฝอยตกหลนหรือปลิว 

    (๓.๑.๓) ระบบของเครื่องยนต  (เครื่องจักรกล)  ในการถายเทมูลฝอย

ตองอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลา  ไมชํารุดเสียหายและไมมีการรั่วไหลจากของเหลว  น้ําเสียจาก

มูลฝอย 

    (๓.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถขยะ  เชน  ไมกวาด   

ที่ตักขยะ  ถังน้ํา  น้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

    (๓.๑.๕) ตองจัดใหมีขอความแสดงที่ยานพาหนะใหเห็นชัดเจน  บงบอก

ถึงลักษณะ  พาหนะใชเก็บ  ขน  มูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขน  มูลฝอย”  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการซึ่งหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

มีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลยางโกลนกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางแบบยาว  ที่ปดจมูกสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยเปนของตนเองตองแสดงหลักฐานถึง

สถานที่กําจัดท้ิง  ทําลายมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) มีแนวทางกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๒) ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชน  ผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๓) กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลเปนของตนเองตองแสดงหลักฐาน 

ถึงสถานท่ีกําจัดทิ้ง  ทําลายส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  
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และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 
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   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ในขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  

ถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

   (๒.๒) ในการปฏิบัติการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองระวังและปองกันการปลิว  ตกหลน 

   (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒.๔) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนประกาศกําหนด 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ในขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  

ถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

   (๓.๒) ในการปฏิบัติการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองระวังการปลิว  ตกหลน 

และการรั่วไหลจากของเหลวเนาเสียจากมูลฝอยระหวางนําไปยังสถานที่กําจัดมูลฝอย 

   (๓.๓) ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับเก็บ  ขน  มูลฝอยเปนสัดสวน  มีความสะอาด

ถูกหลักสุขลักษณะ 

   (๓.๔) ใหทําความสะอาดพาหนะสําหรับเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครัง้  

หลังจากเสร็จส้ินภารกิจประจําวัน 

   (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบตัิงานเกบ็  ขน  มูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓.๖) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนประกาศกําหนด 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ในขณะทําการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  มีผาปดจมูกและรองเทายางแบบยาว  และใหทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ 

   (๔.๒) ในการปฏิบัติการเก็บ  ขน  มูลฝอยตองระวังการปลิว  ตกหลน 

และการรั่วไหลจากของเหลวเนาเสียจากมูลฝอยระหวางนําไปยังสถานท่ีกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบตัิงานเกบ็  ขน  มูลฝอย  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔.๔) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนประกาศกําหนด 
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ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลนเทานั้นการขอตออายุใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต 

ใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลยางโกลน 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคญัใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลยางโกลนกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการ 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลยางโกลน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางโกลนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พาสิทธิ์  หิมโสภา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางโกลน 



 

 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางโกลน 
 เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 ๑. อัตราคาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  ๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
   ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 
  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป 
   ๑.๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

ลูกบาศกเมตรละ ๑๐๐ บาท 
         ๑๐๐ บาท 

   ๑.๑.๓ เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
  ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
    - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ บาท 
    - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
    - คาเก็บและขนทุก ๒๐ ลิตร 
   หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร เดือนละ ๔๐ บาท 
    - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
   แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท 
    - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
   คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 
   ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒,๐๐๐  บาท 
   ๑.๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว  
    - ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ  ๑๕๐  บาท 
    - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
   คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร 
   หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ  ๑๕๐  บาท 
  ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
   ๑.๓.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 
    - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม 
   หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ  ๓๐๐ บาท 
    - กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 
   เกิน ๑๓ ลิตร คาเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือ 
   ทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ 
   แตละ ๑๓ ลิตร เดือนละ  ๓๐๐  บาท 
   ๑.๓.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 
    - คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ  ๓,๐๐๐  บาท 
   (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๒- 
 
   - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 
  ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ  ๔๐๐  บาท 
   - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม 
  หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตรา 
  ทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือ 
  เศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หนวยละ  ๔๐๐  บาท 
 

 ๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 ๒.๑ ใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน 
 ดวยการคิดคาบริการ 
  ๒.๑.๑ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ  ๒,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑.๓ รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
 ๒.๑.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท 
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