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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  

และนายอําเภอหนองบุญมาก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  เมื่อพนกําหนดสิบหาวัน 

นับแตวันถัดจากประกาศโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๙   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก  

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน  

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือ   

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือ 

เขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน   

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลไทยเจริญมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร 
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สวนตําบลไทยเจริญ  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมลูฝอย  องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่ง 

องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือ 

ที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓)  หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

  (๕)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย 

ในที่รองรับรถขน  เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

  (๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงาน 

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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  (๘)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ   

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

  (๙)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึน้  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทํา 

การปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียม 

เก็บขนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมเก็บเอกสารและหลักฐานตาง ๆ   

ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาการจดทะเบียนสิทธินิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๕)  สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญกําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด – เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heave  Duty)  คือปมสูบตะกอน 

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ซึ่งหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาด

ที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา   

๑๐  เซนติเมตร 

    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลตองกําหนดใหมี สี 

ตางจากรถเก็บ  ขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก  

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง 

ส่ิงปฏิกูล)  วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑) ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand   

Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

     (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้น  

จํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูล

ที่ไดจาการสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้ 

ภายในถังหมักจะเกดิการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  Digestion)   

ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิท่ีปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 

     (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก

ในถังหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล

ใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสูบอพักน้ํา 

เก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้น 

ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขึ้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบด 

ใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 

    โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๔) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัตงิานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒)  สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอยตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหนะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    (๓.๑.๓)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม   

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพทไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

    (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยตองกําหนดใหมีสีตางจาก 

รถเก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)   

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land – fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)   

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง   

รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวย 

   โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข

และหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัตงิานที่มีความรูดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง 

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

  เจาพนักงานทองถิน่จะดาํเนนิการออกใบอนญุาต  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไว  และเปนกรณีที่เห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบ 

ภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามขอ  ๑๑   

และขอ  ๑๒  แลว  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต  และ 

ชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

สวมผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง   

และรางกายผูปฏิบัติงานหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด

ที่ถูกหลักสุขาภิบาลคือ  น้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม   

โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัตงิานขนถายส่ิงปฏิกลู  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

   (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีเจาหนาที่ผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา 

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําที่ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากจมูกขณะปฏิบัติงาน 

   (๒.๓) เจาหนาที่จะตองดแูลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองทิ้งส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถัง

ที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปนตองใส 

ส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถงั  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถัง  ใหเริ่มตนนับจากวนัที ่

ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

   (๒.๔) ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

   (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขที่รถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้งเปนการปองกันไมใหรถนําสงปฏิกูลไปทิ้งที่อื่น 

   (๒.๗) ทุกครั้งท่ีปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใช 

ไมแหยทอระบายเพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน 

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรองเมื่ออัตรา

การซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย 

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว 

   (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแหงแลวไปทําปุย  ใหทิ้งไวนาน  ๓  วัน  หลังจากที่ 

ตะกอนแหงแลว  จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

   (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

   (๒.๑๑) เจาหนาท่ีตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตาที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๒.๑๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก  

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกงใหมิดชิด   

และทําความสะอาดผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  และรางกายผูปฏิบัติงาน  

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง 

   (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

   (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง  

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาลคือ  น้ําลางจะตอง 

ผานการบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใช   

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบตัิงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๓.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๓.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ 

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําราญ  เชน 

    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  

เถาฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

    (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  

(Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิด 

กล่ินเหม็นที่รุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ   

หรืออื่น ๆ 

   (๔.๒) ตองมีเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากปดจมูกขณะปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

   (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

   (๔.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และ 

การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

ขอ ๑๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกรายโดยสัญญาดงักลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่ม 

การใหบริการ 

ขอ ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตจะยกเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดตองทําเปนหนังสือแจง 

พนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองสงสําเนาสัญญาที่แกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสิบหาวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สม. ๓  เมื่อไดย่ืนคําขอ 

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 
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ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกาจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลไทยเจริญ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไขรายการ 

ในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ  หรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 
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  (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ปท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามท่ีไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๖  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ   

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ

หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต   

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๒๗  ผูถูกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุย  สิรวิังทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไทยเจริญ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

อัตราคาเก็บและขนขยะมูลฝอยท่ัวไป 

๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน   

๕๐๐  ลิตร 

      -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑๒๐  ลิตร                                          เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๑๒๐  ลติร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร                เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร                เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร                เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลติร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร                เดือนละ 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  

ข้ึนไป 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร  (๑  ลูกบาศกเมตร)                 เดือนละ 

      -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร   

         หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                          เดือนละ 

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

      -  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                           ครั้งละ  

      -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ 

ลูกบาศกเมตร                                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๔  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

      -  ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป                       ลูกบาศกเมตรละ 

      -  เศษไมเกินครึ่งของลูกบาศกเมตร 

      -  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

      อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ ขน หรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ 

๒.๑  รับทําการเก็บ  ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                         ฉบับละ 

๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                ฉบับละ 
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