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หลกัการ 

ใหม้ขีอ้บญัญตัวิ่าดว้ยการจดัการสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย  พ.ศ. ......... 
 
 

เหตุผล 

  ตามมาตรา  67 (2)  แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่7)  พ.ศ. 2562  ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบล  มหีน้าที่
รกัษาความสะอาดของถนน ทางน ้า  ทางเดนิ  และทีส่าธารณะ  รวมทัง้ก าจดัมูลฝอย  และสิง่ปฏกิูล  และ
เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการจดัการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  ที่ต้องมกีารควบคุมภายในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองนมววัซึ่งพระราชบัญญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบั
ที ่3) พ.ศ. 2560 และพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจดัการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นขอ้บญัญตั ิ เพื่อก าหนดเกณฑ์  วธิกีาร  เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมไวใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์  สภาพเศรษฐกจิ และสงัคมในปัจจุบนัและเพือ่ประโยชน์ในการ
ควบคุมและก ากบัดแูลใหม้คีวามเป็นระเบยีบ  และปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  จงึจ าเป็นต้อง
ตราขอ้บญัญตันิี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ร่างข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

เร่ือง การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. ...... 

 โดยที่เป็นการสมควรตราขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื ว่าด้วยการจดัการสิง่ปฏกิูล 
และมลูฝอยในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 256๒ ประกอบกบัมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 
54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื โดยความเห็นชอบของสภา
องคก์ารบรกิารสว่นต าบลหวัเรอืและนายอ าเภอบางวาปีปทุม จงึตราขอ้บญัญตัไิว ้ดงัต่อไปนี้  

ขอ้ 1 ขอ้บญัญตันิี้เรยีกว่า “ขอ้บญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืเรื่อง การจดัการ สิง่ปฏกิูล
และ    มลูฝอย พ.ศ. ..........” 

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืตัง้แต่วนัถดัจาก วนัประกาศ
ใน     ราชกจิจานุเบกษา  

ขอ้ 3 บรรดาขอ้บญัญตั ิประกาศ ระเบยีบ หรอืค าสัง่อื่นใดในสว่นทีไ่ดต้ราไวแ้ลว้ในขอ้บญัญตันิี้หรอื
ซึง่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตันิี้ใหใ้ชข้อ้บญัญตันิี้แทน  

ขอ้ 4 ในขอ้บญัญตันิี้  
“สิง่ปฏกิูล” หมายความว่า อุจจาระหรอืปัสสาวะ และหมายความรวมถงึสิง่อื่นใดซึ่งเป็น สิง่โสโครก

หรอืมกีลิน่เหมน็ 
 “มูลฝอยทัว่ไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสนิคา้ เศษวตัถุ  ถุงพลาสตกิ 

ภาชนะทีใ่สอ่าหาร เถา้ มลูสตัว ์ซากสตัว ์หรอืสิง่อื่นใดทีเ่กบ็กวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ลีย้งสตัว ์หรอืทีอ่ื่น และ
หมายความรวมถงึมลูฝอยตดิเชือ้ มลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน  

“มูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่” หมายความว่า มูลฝอยทัว่ไปทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่หรอืน ามาผลติ 
เป็นผลติภณัฑไ์ด ้เช่น แกว้ กระดาษ โลหะ พาลสตกิ  



“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                
ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชน ตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด  

“อาคาร” หมายความว่า ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ ส านักงาน หรอืสิง่ทีส่รา้งขึ้นอย่าง
อื่นซึง่บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้ 

“ทีห่รอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานทีห่รอืทางซึง่มใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน สามารถ
ใชป้ระโยชน์หรอืใชส้ญัจรได ้ 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะ    ทีจ่ดัไวเ้พือ่ประกอบอาหารหรอืปรุงอาหารจนส าเรจ็และจ าหน่ายใหผู้ซ้ือ้สามารถบรโิภคได้ทนัที 
ทัง้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจดัให้มบีรเิวณไว้ส าหรบัการบรโิภค ณ ที่นัน้ หรอืน าไปบรโิภค ที่อื่นก็
ตาม  

“ตลาด” หมายความว่า สถานทีซ่ึ่งปกตจิดัไวใ้หผู้ค้า้ขายใชเ้ป็นทีชุ่มชนเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ ประเภท
สตัว ์เนื้อสตัว ์ผกั ผลไม ้หรอือาหารอนัมสีภาพเป็นของสด ประกอบหรอืปรุงแลว้หรอืของเสยีง่าย ทัง้นี้ไม่ว่า
จะมกีารจ าหน่ายสนิค้าประเภทอื่น ๆ ดว้ยหรอืไม่กต็าม และหมายความ รวมถงึบรเิวณซึ่งจดัไวส้ าหรบัให้
ผูค้า้ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมเพือ่จ าหน่ายสนิคา้ประเภทดงักล่าวเป็นประจ าหรอืเป็นครัง้คราวหรอืตามวนัทีก่ าหนด  

“เจา้พนกังานทอ้งถิน่” หมายความว่า นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากรฐัมนตรีว่าการ  

กระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถงึ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“พนกังานเจา้หน้าที”่ หมายความว่า พนกังานซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ้ 5 การเก็บ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล ให้เป็นอ านาจ
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอือาจ
ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัหรอืราชการสว่นทอ้งถิน่อื่นด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนักไ็ด ้ 

ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควรองคก์ารบรหิารต าบลหวัเรอือาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
แทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืหรอือาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน 
กจิการรบัท าการเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 
ดว้ยการคดิค่าบรกิารกไ็ด้ บทบญัญตัติามขอ้นี้และขอ้ ๑๐ มใิหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัการของเสยีอนัตรายตาม
กฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกจิการโรงงานที่มขีองเสยีอนัตราย และผู้ด าเนินกจิการรบัท าการ
เกบ็ ขนหรอืก าจดัของเสยีอนัตรายดงักล่าว แจง้การด าเนินกจิการเป็นหนงัสอืต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่  

ขอ้ 6 ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ มอี านาจประกาศก าหนดเขตพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่
ปฏกิูลหรอืมูลฝอย หรอืเขตพื้นที่ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืมอบให้บุคคลอื่น ด าเนินการแทน หรอื



เขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกจิการโดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คดิค่าบรกิารในเขตอ านาจขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื และระเบยีบปฏบิตัไิดต้ามความจ าเป็น  

ขอ้ 7 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีซ่ึง่อยู่ในเขตพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารเกบ็ ขน หรอืก าจดั
สิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยขององค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืหรอืเขตพื้นที่ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื
มอบใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารแก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื
ตามอตัราทีก่ าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตั ิทัง้นี้ การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอืจะตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง  

ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ หรือทาง
สาธารณะอื่นใด เป็นตน้ว่า ถนน ซอย ตรอก บงึ แม่น ้า คลอง ค ูสระน ้า บ่อน ้า หรอื นอกจากในทีท่ีอ่งค์การ
บรหิารส่วนต าบลหวัเรอื จดัไว้ให้เหมาะสมหรอืตามที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขก าหนด  

ขอ้ 9 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ด ๆ ต้องจดัใหม้ทีีร่องรบัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด  

ทีร่องรบัสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นภาชนะทีม่ ัน่คงแขง็แรง มฝีาปิดมดิชดิ ไม่รัว่ ไม่
ซึม และไม่ส่งกลิน่เหมน็ออกมาขา้งนอก เพื่อป้องกนักลิน่และสตัวแ์มลงพาหะน าโรค เจ้าพนักงานท้องถิน่
โดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขมอี านาจประกาศก าหนดลกัษณะหรอืรูปแบบของภาชนะทีร่องรบั
มลูฝอยกไ็ด ้ 

ข้อ ๑0 ห้ามมใิห้ผู้ใดลกัลอบ หรอืท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรอืเคลื่อนที่สิง่ปฏิกูลในถงัรบัรถขน 
สถานที่ถ่ายเท เก็บ หรอืพกัสิง่ปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหวัเรอื เว้นแต่จะเป็นการกระท าของ
เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื ในการปฏิบตัหิน้าที่ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืได้
มอบหมาย  

ขอ้ ๑1 ห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่ใด ๆ ด าเนินการก าจดั สิง่ปฏกิูลหรอื
มูลฝอยอนัอาจท าให้เกดิมลภาวะที่เป็นพษิ เช่น ควนั กลิน่ หรอืแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้ด าเนินการโดย
วธิกีารทีถู่กสุขลกัษณะหรอืตามทีเ่จา้พนกังานสาธารณสุขหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่แนะน า  

ขอ้ ๑2 หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรอืที่ดนิว่างเปล่าปล่อยให้มมีูลฝอยสะสม  จนก่อให้เกดิ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารที่ดินว่างเปล่านัน้จะต้องท าการจดัเก็บ ขน และ ก าจดั ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณะสุข หรอืค าสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเป็นหนังสอื แจ้งภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วนั เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรอืที่ดนิว่าง
เปล่า ยงัเพกิเฉย ละเลย หรอืกระท าการไม่แลว้เสรจ็โดยไม่มเีหตุอนัควร หรอืไม่เป็นไป ตามค าแนะน าของ



เจา้พนักงานสาธารณสุข หรอืค าสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ใหเ้จา้หน้าทีอ่งคก์าร บรหิารส่วน ต าบลหวัเรอื 
ท าการ เก็บ ขน สิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอยอนัเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดงักล่าว โดยต้องอ านวย
ความสะดวกใหเ้จา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยชอบจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ด าเนินการ เกบ็ ขน สิง่ปฏกิูล
หรอืมูลฝอยออกจากอาคาร สถานที ่หรอืบรเิวณนัน้ และผูค้รอบครองอาคาร สถานทีห่รอืทีด่นิว่างเปล่านัน้ 
ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีก่ าหนดทา้ยขอ้บญัญตันิี้  

ขอ้ ๑3 ห้ามมใิห้ผู้ใดด าเนินกจิการรบัท าการเก็บ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย โดยท าเป็น
ธุรกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบรกิาร เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่  

ขอ้ ๑4 ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นผูด้ าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมลู โดยท าเป็น
ธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิค่าบรกิารในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื จะต้อง
ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามแบบทีก่ าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตันิี้ พรอ้มกบัเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
(๒) ส าเนาทะเบยีนบา้น  
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง  
(๔) เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสถานทีร่บัก าจดัมลูฝอยทัว่ไปทีไ่ดร้บัอนุญาตและมกีารด าเนินกจิการ

ทีถู่กตอ้งตามหลกัสุขาภบิาลโดยมหีลกัฐานสญัญาว่าจา้งระหว่างผูข้นหรอืผูก้ าจดัมลูฝอย  
(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด า เนินงาน           

ความพรอ้มดา้นก าลงัคน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และวธิกีารบรหิารจดัการ  
(๖) เอกสารและหลกัฐานอื่น ๆ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอืก าหนด  

ขอ้ ๑5 ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้  
๑5.๑ ผูข้อรบัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ขนสิง่ปฏกิูล  

(๑) ตอ้งมพีาหนะขนถ่ายสิง่ปฏกิูล (รถดดูสว้ม) ซึง่มคีุณลกัษณะ ดงันี้  
๑.๑) ไดร้บัอนุญาตจากกรมการขนสง่ทางบก  

                     ๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิง่ปฏกิูลต้องปกปิดมดิชดิสามารถ ป้องกนั
กลิน่และสตัวแ์มลงพาหะน าโรคได ้มฝีาปิด - เปิดอยู่ดา้นบน  

๑.๓) มปัีม๊ดดูสิง่ปฏกิูลและตดิตัง้มาตรวดัปรมิาณของสิง่ปฏกิูลดว้ย  
๑.๔) ท่อหรอืสายทีใ่ชด้ดูสิง่ปฏกิูลตอ้งอยู่ในสภาพทีด่ ีไม่รัว่ซมึ  
๑.๕) มอีุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถงัตกัน ้า ไมก้วาด น ้ายาฆ่า

เชือ้โรค (เช่น ไลโซน ๕%)  



๑.๖) ต้องจดัใหม้กีารแสดงขอ้ความทีต่วัพาหนะขนถ่ายสิง่ปฏกิูล เพื่อใหรู้้
ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียน  ใบอนุญาต
ประกอบกจิการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบรษิทัหรอืเจ้าของกจิการ  ด้วยตวัอกัษรไทยซึ่งมี
ขนาดที่เห็นได้ชดัเจนพร้อมหมายเลขโทรศพัท์ไว้ทัง้สองข้างรถโดยขนาดอกัษร ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ 
เซนตเิมตร  

(๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส า หรับ
ผูป้ฏบิตังิาน 

   (๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจดัสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่ง
ปฏกิูลไปก าจดั ณ แหล่งก าจดัทีถู่กสุขลกัษณะแห่งใด  

๑5.๒ ผูข้อรบัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูล  
(๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่                             

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด โดย  
- สถานที่ด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล ต้องตัง้ห่างจากชุมชน          

ศาสนสถาน สถานศกึษา โรงพยาบาล สถานทีร่าชการ แหล่งน ้าสาธารณะ โดยใหค้ านึงถงึการป้องกนัมใิห้
เกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มหรอืเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบรเิวณใกลเ้คยีง  

- ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบบ าบัด สิ่ง
ปฏิกูล โดยการหมกัย่อยสลาย (Compostingand Digestion) ด้วยส่วนประกอบ ถังหมกัย่อยสลาย ลาน
ทรายกรอง จดัใหม้เีสือ้คลุม ผา้ปิดปาก ถุงมอืยาง รองเทา้ยางหุม้สูงถงึแขง้ มอีุปกรณ์ท าความสะอาด น ้ายา
ฆ่าเชื้อ และต้องมีผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือด้านอนามยั
สิง่แวดลอ้ม  

- ไม่ก่อใหเ้กดิปนเป้ือนหรอืการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยงัพื้นดนิ แหล่งน ้า 
น ้าใตด้นิ พชืผลทางการเกษตร  

- ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธุข์องแมลงและสตัวพ์าหะน าโรค  
                   - ไม่เป็นที่น่ารงัเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นสกปรกหรอืก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญ  
(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครัง้  

๑5.๓ ผูข้อรบัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขนมลูฝอย  
(๑) ผู้ขอรบัใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบหรอืประกาศที่เจ้า

พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด ไดแ้ก่  
- ตวัถงับรรจุมลูฝอยมคีวามแขง็แรงทนทาน ไม่รัว่ซมึ มลีกัษณะปกปิดเป็น

ทีง่า่ยต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดงา่ย  



- มกีารป้องกนัหรอืมกีารติดตัง้ภาชนะรองรบัน ้าจากมูลฝอยเพื่อมใิห้รัว่      
ขณะปฏบิตังิานและน าน ้าเสยีจากมลูฝอยไปบ าบดั  

- มีลักษณะหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ า ยานพาหนะชนิด                   
ไม่ก่อให้เกดิความร าคาญและสามารถมองเหน็ได้ในระยะไกล เปิดให้สญัญาณขณะปฏบิตังิานเพื่อป้องกนั
อุบตัเิหตุ  

- ยานพาหนะขนมลูฝอยตอ้งมคีวามปลอดภยัส าหรบัการปฏบิตังิาน  
- ผูป้ฏบิตังิานตอ้งตรวจสุขภาพประจ าปี 

          - ตอ้งมอีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน  
(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครัง้  

๑5.๔ ผูข้อรบัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการก าจดัมลูฝอย  
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศที่             

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด โดย 
    - ต้องก าจดัมูลฝอยในที่ที่ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืก าหนดให้

เท่านัน้  
- หลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะการก าจดัมูลฝอย ต้องก าจดัโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง 

หรอืหลายวธิ ีเช่น การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล การเผาในเตา การหมกัท าปุ๋ ยและการหมกั ท าก๊าซ
ชวีภาพ การจดัการแบบผสมผสานหรอืวธิอีื่นตามทีก่ระทรวงสาธารณะสุขก าหนด ซึง่วธิกีารนี้ไม่น าไปใชก้บั
มูลฝอยตดิเชื้อมูลฝอยที่เป็นพษิหรอือนัตรายจากชุมชนและของเสยีอนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
หรอืเวน้แต่มกีฎหมายบญัญตัไิวเ้ป็นอย่างอื่น  

(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครัง้ 

 ขอ้ ๑6 เมื่อไดร้บัค าขอรบัใบอนุญาตหรอืค าขอต่ออายุใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดงักล่าวไม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์ตามหลกัเกณฑ์ 
วธิกีาร หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่รวบรวมความไม่ถูกต้องหรอืความไม่สมบูรณ์นัน้
ทัง้หมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดยีวกนั และในกรณีจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งคนืค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไม่ถูกต้องหรอืความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัได้รบัค าขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจ้งค าสัง่ไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนั  ได้รบัค าขอซึ่งมรีายละเอียด
ถูกตอ้งหรอืครบถว้นตามทีก่ าหนดในขอ้บญัญตันิี้  

ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีเ่จ้าพนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยงัไม่อาจมคี าสัง่ไม่อนุญาต
ไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ ครัง้ละไม่เกนิสบิห้าวนั แต่
ต้องมหีนังสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครัง้ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตาม
วรรคสองหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวแ้ลว้นัน้ แลว้แต่กรณี  



ข้อ ๑7 ผู้ได้รบัอนุญาตต้องมารบัใบอนุญาตภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสือแจ้ง การ
อนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หากไม่มารบัภายในก าหนดเวลาดงักล่าวโดยไม่มเีหตุอนัสมควรให้ถอืว่า
สละสทิธิ ์ 

ข้อ ๑8 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
ดงัต่อไปนี้  

๑8.๑ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขนสิง่ปฏกิูล  
(๑) ขณะท าการดูดสิง่ปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบตังิานสวมเสื้อคลุม ถุงมอืยาง 

และรองเทา้หนงัยางหุม้สงูถงึแขง้ และท าความสะอาดเสือ้คลุม ถุงมอืยาง และรองเทา้หนงัยาง หลงัจากเสรจ็
สิน้การปฏบิตังิานประจ าวนั  

(๒) ท าความสะอาดท่อหรอืสายที่ใช้ดูดสิง่ปฏกิูล โดยหลงัจากดูดสิง่ปฏกิูล เสร็จ
แลว้ ใหท้ าการดูดน ้าสะอาดจากถงัเพื่อลา้งภายในท่อหรอืสายทีใ่ชด้ดูสิง่ปฏกิูล และท าความสะอาดท่อ หรอื
สายทีใ่ชด้ดูสิง่ปฏกิูลดา้นนอกทีส่มัผสัสิง่ปฏกิูลดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้โรค (เช่น ไลโซน ๕%)  

(๓) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิง่ปฏกิูลอย่างน้อยวนัละ ๑ ครัง้ หลงัจากทีอ่อก
ปฏบิตังิานขนถ่ายสิง่ปฏกิูลแลว้ ส าหรบัน ้าเสยีทีเ่กดิจากการลา้งตอ้งไดร้บัการบ าบดัหรอืก าจดัดว้ยวธิกีารที่
ถูกสุขลกัษณะก่อนปล่อยทิง้สูส่าธารณะ  

(๔) กรณีที่มสีิง่ปฏกิูลหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น 
ไลโซน ๕%) แลว้ท าการลา้งดว้ยน ้าสะอาด  

(๕) ตอ้งตรวจสุขภาพผูป้ฏบิตังิานขนถ่ายสิง่ปฏกิูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  
๑8.๒ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูล  

(๑) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง  และ
รองเทา้ หนงัยางหุม้สูงถงึแขง้ และท าความสะอาดเสือ้คลุม ถุงมอืยาง และรองเทา้ยางหลงัจากเสรจ็ สิน้การ
ปฏบิตังิานประจ าวนั  

(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครัง้  
(๓) มกีารตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  

๑8.๓ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขนมลูฝอย  
(๑) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติต้องสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง  และ

รองเทา้หนังยางหุ้มสูงถงึแขง้ และท าความสะอาดเสือ้คลุม ถุงมอืยาง และรองเทา้ยางหลงัจากเสรจ็สิ้นการ
ปฏบิตังิานประจ าวนั  

(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๑ ครัง้  
(๓) มกีารตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้  

๑8.๔ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตด าเนินกจิการรบัท าการก าจดัมลูฝอย  



(๑) ผูข้อรบัใบอนุญาตต้องด าเนินงานระบบก าจดัมูลฝอยตามหลกัสุขาภบิาล ตาม
ประเภทของระบบก าจดั  

(๒) ผูข้อรบัใบอนุญาตตามขอ้ ๑๕ จะตอ้งต่ออายุใบอนุญาตปีละ ๒ ครัง้  
(๓) ขณะปฏบิตังิานตอ้งควบคุมใหผู้ป้ฏบิตัติอ้งสวมเสือ้คลุม ถุงมอืยาง และรองเทา้

หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้ายางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏบิตังิานประจ าวนั  

ขอ้ 19 บรรดาใบอนุญาตทีอ่อกใหต้ามขอ้บญัญตันิี้ใหม้อีายุหนึ่งปีนับแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต และให้
ใชไ้ดเ้พยีงในเขตอ านาจขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอืเท่านัน้ การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค า
ขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ เมื่อไดย้ื่นค าขอพรอ้มกบัเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการ ต่อไปไดจ้นกว่า                
เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะสัง่ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงือ่นไขทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ ๑๗ ขอ้ ๑๘ และขอ้ ๑๙ โดยอนุโลม  

ข้อ ๒0 ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ขอ้บญัญตันิี้ในวนัทีม่ารบัใบอนุญาตส าหรบักรณีทีเ่ป็นการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรกหรอื ก่อนใบอนุญาตสิน้
อายุ ส าหรบักรณีทีเ่ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาทีย่งัด าเนินกจิการนัน้ ถ้ามไิดเ้สยีค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรบัเพิม่ขึ้นอกีร้อยละยี่สบิของจ านวน ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้
ไดร้บัใบอนุญาตจะไดบ้อกเลกิการด าเนินกจิการนัน้ก่อนถงึก าหนดการเสยีค่าธรรมเนียมครัง้ต่อไป  

ในกรณีทีผู่ม้หีน้าทีต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคา้งช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกนัเกนิกว่าสอง
ครัง้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้้นัน้หยุดการด าเนินกจิการไวจ้นกว่าจะไดเ้สยีค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรบัจนครบจ านวน  

ข้อ ๒1 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรบัตามข้อบญัญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล   หวัเรอื  

ข้อ ๒2 ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผูใ้ชบ้รกิารไดไ้ม่เกนิอตัราค่าบรกิารขัน้สงูตามทีก่ าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตันิี้  

ข้อ ๒3 ผู้ได้รบัใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย                  
ณ สถานทีป่ระกอบกจิการตลอดเวลาทีป่ระกอบกจิการ  

ขอ้ ๒4 ในกรณีทีใ่บอนุญาตสญูหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระทีส่ าคญั ใหผู้ไ้ดร้บั ใบอนุญาตยื่น       
ค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้ทราบถงึการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุด ตาม
แบบทีก่ าหนดไวท้า้ยขอ้บญัญตันิี้ การขอรบัใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน ใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้  



(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผู้ย้ ื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบนัทกึการแจง้ความต่อ
พนกังานเจา้หน้าทีแ่ห่งทอ้งทีท่ีใ่บอนุญาตสญูหายมาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ประกอบดว้ย  

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระที่ส าคญั ให้ผู้ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดมิเท่าทีเ่หลอือยู่มาแสดงต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ประกอบดว้ย  

ขอ้ ๒5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รบัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืขอ้บญัญตันิี้หรอืเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้ เกี่ยวกบัการประกอบ
กจิการตามที่ได้รบัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้ เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่พกัใช้ ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาทีเ่หน็สมควรแต่ตอ้งไม่เกนิสบิหา้วนั  

ขอ้ ๒6 เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผูร้บัใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไปและมเีหตุทีจ่ะตอ้งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตอกี  
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๓) ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งตามบทแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕         และที่แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรอืขอ้บญัญตันิี้หรอืเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องทีก่ าหนดไวเ้กี่ยวกบัการประกอบกจิการตามทีไ่ด้รบัใบอนุญาตตามขอ้บญัญตันิี้  และการ
ไม่ปฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิม่ถูกตอ้งนัน้ก่อใหเ้กดิอนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรอืมผีลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่        ทีเ่หมาะสมกบัการด ารงชพีของประชาชน  

ขอ้ ๒7 ค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตใหท้ าเป็นหนังสอืแจง้ใหผู้ร้บัใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รบัใบอนุญาตหรือผู้รบัใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสัง่ดงักล่าวให้ส่งค าสัง่โดยทาง
ไปรษณียต์อบรบั หรอืใหปิ้ดค าสัง่นัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยเหน็ไดง้่าย ณ ภูมลิ าเนาหรอืส านักท าการงานของผู้รบั
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รบัใบอนุญาตนัน้ได้รบัทราบค าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาที่ค าสัง่ไปถงึหรอืวนัปิดค าสัง่ 
แลว้แต่กรณี  

ข้อ ๒8 ผู้ถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาตจะขอรบัใบอนุญาตส าหรบัการประกอบกิจการที่ถูกเพกิถอน 
ใบอนุญาตอกีไม่ไดจ้นกว่าจะพน้ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาต  

ขอ้ 29 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานทีใ่ด ๆ ทีอ่ยู่นอกเขตพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร เกบ็ ขน      
สิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื หรอืเขตพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
ด าเนินกจิการรบัท าการเกบ็ ขนสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ย



การคดิค่าบรกิารต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจดัสิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลกัษณะตาม
วธิกีารที ่          เจา้พนกังานทอ้งถิน่โดยค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

ขอ้ ๓0 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี านาจแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่เพื่อให้ ปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถงึ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตอ านาจขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื ในเรื่องใดหรอืทุกเรื่องกไ็ด ้ 

ขอ้ ๓1 การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้บญัญตันิี้ เป็นความผดิตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข       
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๓2 ผู้ได้รบัใบอนุญาตด าเนินกิจการก่อนวนัใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาต             
ตามขอ้บญัญตันิี้ และใหด้ าเนินกจิการต่อไปไดจ้นกว่าใบอนุญาตจะสิน้อายุ  

ขอ้ ๓3 ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กองหรอืท าให้มขีึ้นซึ่งสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอยนอกบรเิวณที่องค์การ
บรหิารสว่นต าบลหวัเรอืจดัใหไ้วจ้ะตอ้งเปรยีบเทยีบปรบัตามตารางแนบทา้ยขอ้บญัญตันิี้  

ข้อ ๓4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัเรอืรกัษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่เพือ่ปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญตันิี้  

ประกาศ ณ วนัที ่       เดอืน         พ.ศ.   

รสัส ี พจุิลย ์
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเรอื 

บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 
เร่ือง  การจดัการส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. ........ 

 

เลขท่ี ประเภทกิจการ อั ต ร า
ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าเกบ็และขนสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย ประจ าเดอืน 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
ไม่เกนิ  500  ลติร 
- วนัหนึ่งไม่เกนิ  20  ลติร                                          เดอืน

ละ 
- วนัหนึ่งเกนิ    20  ลติร  แต่ไม่เกนิ  40  ลติร                เดอืน

ละ 
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2. 
 
 
 
3. 
 

 

- วนัหนึ่งเกนิ    40  ลติร  แต่ไม่เกนิ  60  ลติร                เดอืน
ละ 

- วนัหนึ่งเกนิ    60  ลติร  แต่ไม่เกนิ  80  ลติร                เดอืน
ละ 

- วนัหนึ่งเกนิ    80  ลติร  แต่ไม่เกนิ  100  ลติร              เดอืน
ละ 

- วนัหน่ึงเกนิ  100  ลติร  แต่ไม่เกนิ  200  ลติร              เดอืนละ 
- วนัหน่ึงเกนิ  200  ลติร  แต่ไม่เกนิ  300  ลติร              เดอืนละ 
- วนัหน่ึงเกนิ  300  ลติร  แต่ไม่เกนิ  400  ลติร              เดอืนละ 
- วนัหน่ึงเกนิ  400  ลติร  แต่ไม่เกนิ  500  ลติร              เดอืนละ 
ข. ค่าเกบ็และขนมูลฝอยประจ าเดอืน  ทีม่ปีรมิาณมูลฝอยวนัหนึ่งเกิน  
500  ลติรขึน้ไป 
- วนัหน่ึงเกนิ 500 ลติรแต่ไม่เกนิ 1  ลูกบาศกเ์มตร  เดอืนละ 
- วนัหนึ่งเกนิ  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเกบ็และขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์

เมตร หรอืเศษของลูกบาศกเ์มตร  เดอืนละ 
ค. ค่าเกบ็และขนมลูฝอยเป็นครัง้คราวครัง้หนึ่งๆ 
- ครัง้หนึ่ง ๆ ไม่เกนิ  1  ลูกบาศกเ์มตร  ครัง้ละ 
- ครัง้หนึ่ง ๆ เกนิ  1  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเกบ็และขนทุกๆ ลูกบาศก์

เมตร  หรอืเศษของลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศกเ์มตรละ 
 
อตัราค่าเกบ็และขนอุจจาระหรอืสิง่ปฏกิูลครัง้หนึ่ง ๆ 
ก. เศษของลูกบาศก์เมตร หรอืลูกบาศก์เมตรแรกและ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อ ๆ ไป  ลูกบาศกเ์มตรละ 
ข. เศษไม่เกนิครึง่ลูกบาศกเ์มตร 
    (เศษเกนิครึง่ลูกบาศกเ์มตร  ใหค้ดิเท่ากบั  ๑  ลูกบาศกเ์มตร) 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการ
เกบ็   
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิค่าบรกิาร 
 (ก)  รบัท าการเกบ็  ขนสิง่ปฏกิูลและมลูฝอยทัว่ไป     ฉบบัละ 
 (ข)  รบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิูลและมลูฝอยทัว่ไป  ฉบบัละ 
 (ค)  ออกใบแทนใบอนุญาตกรณีช ารุดหรอืสญูหาย 
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(สม.1) 

ค ำขอรับใบอนุญำตกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 



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

      วนัที่..................เดือน..........................พ.ศ. .................

 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุล)................................................................... อาย.ุ................ปี 

สญัชาติ................ บา้นเลขที่ ..................หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย........................................ถนน

...............................  แขวง/ต าบล............................... เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั.............................

ไปรษณีย.์......................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................................. เลขประจ าตวัประชาชน

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

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี ้     

 1. การก าจดัสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย ชื่อ.........................  ประเภท...ขนทิง้ขยะ  ,ก าจดัสิ่งปฏิกูล..................

พืน้ที่ใหบ้ริการ..........................ครอบครวั  อัตราค่าบริการ......................บาท/เดือน/ปี2.  เขตบริการในพืน้ที่ซอย

.....................ถนน............. ....... ....... ....หมู่ที่ . .... .....ต าบล/แขวง........... ....... ....... ... อ าเภอ/เขต

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  จั งหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . โทรศัพท์. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             

.     3 .  มีพาหนะในการบริ การจ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  คัน   มี คนงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .คน                                                     

 4. ผูด้  าเนินกิจการ/คนงาน         1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................

อาย ุ..............ปี  สญัชาติ....................อยู่บา้นเลขที่............ ซอย................................ ถนน ........ .................... หมู่

ที่........... ต าบล/แขวง...............อ าเภอ/เขต................... จงัหวดั......................... โทรศพัท.์............... ........... 

  2.  ผูด้  าเนินกิจการชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................. ...อายุ ..............ปี  

สญัชาติ...........................อยู่บา้นเลขที่............ ซอย................................ ถนน ........................ ........... หมู่ที่

..................... ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต................... ................... จงัหวดั............................. โทร

ศพัท.์.................. 

พรอ้มค ารอ้งนีข้า้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ยดงันี ้

  (  ) ส  าเนาบตัรประจ าตวั(บตัรประชาชน/บตัรขา้ราชการหรือบตัรอื่น)..(ทัง้ผูข้ออนญุาตและผูข้นทิง้)

  (  ) ส  าเนาทะเบียนบา้น(ทัง้ผูข้ออนญุาตและผูข้นทิง้)                                                                    

  (  ) รูปถ่าย 1 นิว้ 2 รูป(ทัง้ผูข้ออนญุาตและผูข้นทิง้)                                                

              (  ) หลกัฐานการอนญุาตเดิม                                                                                                  

  (  ) ใบรบัรองแพทย ์                                                                                                           

  (  ) หนงัสือมอบอ านาจ(ถา้มี) 

(  ) ส  าเนาทะเบียนรถ พรอ้มรูปถ่าย                                                                                 

 (  ) หนงัสืออนญุาตอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบักิจการ 



 1)...................................................................................................................................

 2)....................................................................................................................................

 3)....................................................................................................................................   

แผนผงัแสดงที่ตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความในแบบค าขอต่ออายใุบอนญุาตนีเ้ป็นจรงิทกุประการ 

 

(ลงชื่อ)........................................ผูข้อต่อใบอนญุาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเหน็ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 



 (  ) เห็นสมควรใหใ้บอนญุาตและก าหนดเงื่อนไขดงันี.้.................................................................. 

 (  )ไม่เห็นควรอนญุาต เพราะ.................................................................................................. 

           (ลงชื่อ)............................................เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

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

            ต าแหน่ง....................................................... 

            วนัที่ .............../................../.......................... 

 

ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 (  )อนญุาตใหป้ระกอบกิจการได ้

 (  )ไม่อนญุาตใหป้ระกอบการ เพราะ......................................................................................... 

             (ลงชื่อ)..........................................................เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 

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

                   ต าแหน่ง........................................................ 

                   วนัที่ .............../................../.......................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ  สม.2) 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรบัท าการเกบ็  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธรุกิจ 

หรือโดยรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

เลม่ที่.............เลขที่............../................ 

  อนญุาตให.้..............................................................อาย.ุ...........ปี     สญัชาติ............. 

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่..........................................อยู่บา้นเลขที่...........................หมู่ที่................ 

ตรอก/ซอย...............-......................ถนน......................-....................ต าบล........................................ 

อ าเภอ............จงัหวดั.................โทรศพัท.์................ 

  ด า เนินกิจการค้ามีชื่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............ทะเบียนการค้า เลขที่

.....................................ซึ่งตัง้อยู่  ณ  เลขที่.......................................หมู่ที่....................................ต าบล

.................................อ าเภอ......................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์............... 

เป็นผูด้  าเนินการรบัท าการจดัเก็บสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนในเขต

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลด่านจาก 

  ผูไ้ดร้บัอนญุาตตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขเฉพาะดงัต่อไปนี ้  ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลด่าน

จาก 

  1)  การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจดัเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถานใหเ้รียกเก็บในอัตราที่

ขอ้บญัญัติองคก์ารบรหิารสว่นต าบลด่านจากก าหนด 

  2)  ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งประชาสมัพันธ์เพื่อใหป้ระชาชนทราบ   ติดสติ๊กเกอรป์้ายหรืออักษร

ภาพขอ้ความในบริเวณรถที่ใหบ้ริการโดยสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน   ว่าไดร้บัอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลด่านจาก 

  3)  ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาสถานที่ทิง้สิ่งปฏิกลูแต่เพียงผูเ้ดียว 

  4)  ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ  เรื่อง  การ

ก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ.  2564 และพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ.  2535  โดยเครง่ครดั 

  ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต    3,000  บาท   1,000  บาท 

   



ใบอนญุาตฉบบันีใ้หใ้ชไ้ดถ้ึงวนัที่..........เดือน...................พ.ศ................... 

     

ออกให ้ ณ  วนัที่..............เดือน................พ.ศ............... 

 

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

(………………………………………………….) 

ต าแหน่ง ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบ  สม.3) 



ค าขอต่ออายุใบอนุญาต                                                                                                ประกอบกิจการ
รบัท าการเกบ็  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธรุกิจ                                หรือโดยรบั

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

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

.                           วนัที่.............เดือน........................พ.ศ...................     

  ขา้พเจา้..............................................อาย.ุ.......................ปี   สญัชาติ.......................                                        

อยู่บา้นเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................

ต าบล...........................................อ าเภอ.............................................จงัหวดั....................................

หมายเลขโทรศพัท.์................................................................... 

  ขอยื่นค าขอรบัใบอนญุาตรบัก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยตามขอ้บญัญัติองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหวัเรือ  เรื่อง  การก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ.  2564  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกลู     

 เก็บขนมลูฝอย 

  ตามใบอนญุาตเลม่ที่....................เลขที่...................../.........................ออกใหเ้มื่อวนัที่

..................เดือน....................................พ.ศ...........................ต่อนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหวัเรือ   

พรอ้มค าขอนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงันีคื้อ 

 ส าเนาบตัรประจ าตวั  (ประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ)เลขที่......... 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการ  หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล

เป็นผูแ้จง้) 
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ........................................................................ 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ 

(ลงชื่อ)......................................................ผูข้อรบัใบอนุญาต (.................................................) 

        ............/...................................../............... 

แบบ สม.๔  
ค าขออนุญาตการต่างๆ เก่ียวกบการประกอบกิจการรบัท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูมลูฝอย 

ค ำส่ังของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน 

(........)  อนญุาตใหป้ระกอบกิจการได ้

(.......)  ไม่อนญุาตใหป้ระกอบกิจการ 

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

          

(...............................................

............) 

         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลด่าน



 
เลขทีร่บั......................./................... 

 เขยีนที.่.......................................................................... 
 วนัที.่...................เดอืน......................พ.ศ................................ 

 
 ขา้พเจา้........................................................................................อายุ..........................ปีสญัชาติ

.............. อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................... ............................ถนน

............ .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... . แขวง/ต าบล.... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .เขต/อ าเภอ

.............................................จงัหวดั................................ โทรศพัท.์.......................................................
โทรสาร...............................................................................................  โดยใช้ชื่อกิจการว่า
........................................................................................................จ านวนคนงาน................คน ตัง้อยู่ ณ 
เ ล ข ที่ . . . . . . . . . . . . . . . .  ห มู่ ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถ น น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ต ร อ ก / ซ อ ย
......................................................... แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ
........................................จงัหวดั.............................................. โทรศพัท.์..............................................
โทรสาร..............................................  

ขอยื่นค าขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
................................................................................................................................................................
................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…… 
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………    ขอรบัรองว่า ขอ้ความตามค าค าขออนุญาตนี้เป็นความจรงิทุกประการ  

 
                   (ลงชื่อ)..........................................  ผูย้ื่นค าขออนุญาต 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

…………รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม……… 

 
วนั/เดอืน/ปี 

ทีอ่อกใบอนุญาต 

วนั/เดอืน/ปี 

ทีส่ิน้อายุใบอนุญาต 

ใบเสรจ็รบัเงนิ (ลงชื่อ) 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ เล่มที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

 


