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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล  

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหายโศก

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหายโศกและนายอําเภอบานผือ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลหายโศกแลว   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอยทั่วไป”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตราย  จากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

ตามท่ีรัฐมนตรี  ประกาศกําหนด   

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหม   

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  ไดแก  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่นๆ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไมใช  

ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภค

ไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีปริมาณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ท่ีนั้น  หรือนําไปบริโภค

ที่อื่นก็ตาม   

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาขายใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว   

หรือของเสียงาย  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืน ๆ  ดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความ

รวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว  สําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจํา   

หรือเปนครั้งคราว  หรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหายโศก   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานซึง่ไดรับการแตงตัง้จากเจาพนกังานทองถิ่น  

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลหายโศกอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลหายโศกอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทน  

ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยกัน   

บทบัญญัติตามขอนี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย  

อันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลหายโศกมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลหายโศก  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนตําบลหายโศก  จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต  

องคการบริหารสวนตําบลหายโศก  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

  (๑) หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือ  สถานที่

สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  บึง  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตที่ซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดไวโดยเฉพาะ   

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๓) หามผูใดปลอยปละละเลยใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตน  หรือของบุคคลอื่น

ในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ 
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  (๔) หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนท่ีส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  หรือเรือขน  

สถานที่ถายเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก  เวนแตจะเปนการกระทํา

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลหายโศก  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหายโศก  

ไดมอบหมาย 

  (๕) หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือเก็บมิดชิด 

มิใหรั่วไหล  หรือมีกล่ินเหม็นออกมาขางนอก 

  (๖) หามผูใดถายเท  หรือระบายส่ิงปฏิกูลจากอาคารหรือยานพาหนะ  ในที่หรือทางสาธารณะ

หรือทางระบายน้ําสาธารณะ   

ขอ ๘ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๙ ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลา  ปลอยใหมีมูลฝอยสะสมหมักหมมจํานวนมาก 

จนกอใหเกิดเหตุรําคาญเห็นไดจากที่สาธารณะ  จะตองจัดเก็บ  ขน  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดเวลาแลวผูครอบครองสถานที่

หรืออาคารจะตองใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก  ทําการเก็บขนจากสถานที่ดังกลาว

ซึ่งตนครอบครองและตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหายโศก

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  (๔) หนังสือมอบอํานาจ/ใบทะเบียนพาณิชย  (ถามี/กรณีมอบอํานาจ) 

  (๕) หนังสือยินยอมใหใชสถานที่กําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  (ถามี) 

  (๖) เอกสารอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหายโศกกําหนด 
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ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๖  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัตคิรบถวนตามที่กาํหนดในขอ  ๑๐ 

   (๑.๒) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก   

    (๑.๒.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ิน  และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน   

    (๑.๒.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๒.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๒.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายา  ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๒.๖) รถขนถายส่ิงปฏิกูล  ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้   

 
รถขนถายสิ่งปฏิกูล 

ปริมาตรบรรจุ......................ลูกบาศกเมตร 
        ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

ใบอนุญาตเลขที่.................../..................... 
        ชือ่บริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 

 

   (๑.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๔) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๑.๕) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ตองมีระบบบําบัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  โดยท่ี

แหลงกําจัดนั้นจะตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม   



หนา   ๘๓ 
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  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

   (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

    (๒.๒.๑) ท่ีไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

    (๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตว

พาหะนําโรค 

    (๒.๒.๓) ไม เปน ท่ีนารั ง เกียจ  ไมกอให เกิดกล่ินเหม็น  สกปรก 

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึมมีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

    (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิให  รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย   

    (๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ   

    (๓.๑.๔) รถเก็บขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับ  ท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

    (๓.๑.๕) รถเก็บขนมูลฝอยทกุคันตองมีขอความตดิดานขางและดานหลังรถ  

โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร  ดังนี้ 



หนา   ๘๔ 
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  รถเก็บขนมูลฝอย 

       ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

               ใบอนุญาตเลขท่ี................../....................... 

       ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 

      (๓.๑.๖) สีของรถเก็บขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจากรถเก็บขน

มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

    (๓.๑.๗) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  

(ใบนําสงมูลฝอย)  วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

    (๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

    (๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับ  ผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาท่ีเกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย   

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย   

   (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน  

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรอเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบ  

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

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑท่ีปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชน

ขางเคียง  รวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญดวย  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน   
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ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก  

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 

   (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด  

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงลงสูสาธารณะ 
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     (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อ   

แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภท 

ของระบบกําจัด 

   (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

    (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

   (๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  

ประจําวัน 

   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   
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ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตนิี้ใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันที่ออกใบอนญุาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหายโศกเทานั้น 

ขอ ๑๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียม

แลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต  

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม  

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหายโศก 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ  

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมแสดงหลักฐาน  ดังนี้   

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย 
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  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช  

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  

ของประชาชน  หรือมผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง
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โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน  

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังพักใบอนุญาตจะรอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ป  นับแตวันท่ีถูกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให  

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ  

ขององคการบริหารสวนตําบลหายโศกในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้มคีวามผิดตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๙ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลวหากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหายโศกรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

สายันต  บญุมาก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหายโศก 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

๑.๑ คาเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจําเดือน สําหรับบานเรือนท่ัวไป 
 ๑.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ  
 ๑.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
  ๑.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ  
 ๑.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ  
 ๑.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๑.๒ รานคา รานอาหาร (หมายความรวมถึงรานท่ีมิไดข้ึนชื่อปายราน 
ใหเห็นเปนประจักษท่ัวไป) 
 ๑.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๓๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๓๐ ลิตร แตไม เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๓ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไม เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๔ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไม เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๕ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๖ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๗ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
 ๑.๒.๘ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
๑.๓ คาเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
 ๑.๓.๑ สถานท่ีมีมูลฝอยมาก วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
 (๑,๐๐๐ ลิตร ) เดือนละ  
 ๑.๓.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร (๑,๐๐๐ ลิตร) คาเก็บขน  
ทุก ๑ ลูกบาศกเมตร หรือ เศษลูกบาศกเมตร เดือนละ  
๑.๔ คาเก็บขนขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 
 ๑.๔.๑ ท่ีมีปริมาณไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 
 ๑.๔.๒ ท่ีมีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกเมตร หรือเศษลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

๒๐ 
๒๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๓๐ 
๕๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 



-๒- 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๒ อัตราคาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

๒.๑ เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรกและ ลูกบาศกเมตร
ตอไป ลูกบาศกเมตรละ  
๒.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการ การรับทํา 
การเก็บขน รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๓.๑ รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับ
ผลประโยชน ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ  
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ
ประโยชน ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ฉบับละ 
๓.๓ คาออกใบแทน (กรณีตนฉบับสูญหายหรือถูกทําลาย) ฉบับละ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
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