
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผวง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผวง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลไผวง

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไผวงและนายอําเภอวิเศษชัยชาญ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผวง  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผวง  ตั้งแตวันถัดไปจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยที่ เปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษตออันตรายจากชุมชน 

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไผวง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย

สําหรับหลายครอบครัวโดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผวง 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไผวง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลไผวงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลไผวงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลไผวง  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบรหิารสวนตําบลไผวงมอบใหบคุคลอื่นดาํเนนิการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไผวงและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลไผวง  หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลไผวง

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลไผวง

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

องคการบริหารสวนตําบลไผวงจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ขอ  ๘ เพ่ือประโยชนในการรกัษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลไผวง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลไผวงจัดไวให 

 (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๓) หามมิใหผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ท้ิง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

 (๔) หามมิใหผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลไผวง  เวนแตจะเปนการกระทําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลไผวงในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 (๕) หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสม 

จนกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือท่ีดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน  

และกําจัดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเมื่อ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



พนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางเปลานั้นยังเพิกเฉย  ละเลย  

หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไผวงทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญจากสถานที่ดังกลาวและผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือท่ีดินวางเปลานั้น

ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

 (๖) หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรม   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผวง 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาต 

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดรับอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

 (๕) เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บ  ขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน

ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

 (๖) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไผวงประกาศกําหนด 

 ขอ  ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด  -  เปดอยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %) 

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลไผวงประกาศกําหนด 

  (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน 

  (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปจํากัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๑.๔) ใหจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในท่ีดินที่ใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๒) มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๒.๑) ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน  

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

   (๒.๒.๒) ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลง  และสัตวพาหะนําโรค 

   (๒.๒.๓) ไม เปน ท่ีน ารั ง เกียจ  ไมกอ ให เกิดก ล่ิน เหม็น   สกปรก 

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

  (๒.๓) ใหผูขอรับใบอนุญาตตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๒.๔) ใหจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๓.๑) หลักเกณฑดานยานพนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะปกปด

เปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

   (๓.๑.๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

   (๓.๑.๓) มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

   (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

  (๓.๒) หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขนมูลฝอย 

   (๓.๒.๑) ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

   (๓.๒.๒) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๓.๓) ใหผูขอรับใบอนุญาตตออายุใบอนุญาตปละ  ๑  ครั้ง 

  (๓.๔) ใหจัดทํารายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๒) หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกาํจัดมูลฝอยตองกาํจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

หรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

   (๔.๒.๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

   (๔.๒.๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



   (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

   (๔.๒.๕) วิธีอื่ นตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

  (๔.๓) ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง 

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไป 

ตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

  (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

อยางถูกหลักสุขาภิบาลตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไมตั้งอยูในพ้ืนที่ ลุมน้ําชั้นที่   ๑   

และชั้นที่  ๒  หางจากบอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

หรือแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลาก 

ตองมีมาตรการปองกัน  และแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

    (๒) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ  

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดินเพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ

และปญหากล่ินรบกวน 

    (๓) มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย

โดยมีการบดอัดกันบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

    (๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบ

บําบัดน้ําเสียที่สามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้ง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    (๕) มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็มโดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอื่นท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอยไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง 

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



    (๖) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง 

จากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ   ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    (๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ

และมีระบบเผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

    (๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวาง

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีท่ีมีการปดบอฝงกลบแลว 

ใหมีการตรวจสอบปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

   (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการ 

ใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาใน  (๔.๓)  

มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกบักระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    (๒) มีที่พักรวมมูลฝอยที่ถูกตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

     (ก) เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานท่ีสะดวก

ตอการเก็บรวบรวม  ขน  ถายอยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร 

     (ข) พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดงาย  

มีลักษณะปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

     (ค) มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย  

เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

     (ง) ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยได

โดยสะดวก 

     (จ) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอย 

มีขอความที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

อยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



    (๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย

จัดเปนพ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดินเพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา 

และปญหากล่ินรบกวน 

    (๔) ตองเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไมต่ํากวา  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุม 

การปลอยทิ้งอากาศเสีย  จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๕) มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละออง 

จากการดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอ

ชุมชนตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุและแมลงพาหะนําโรค 

    (๖) มีการบําบัดน้ํา เ สียจากระบบกําจัดและน้ํ า เ สียใด ๆ  

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๗) มีการกําจัดเถาหนักโดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

ที่มีการปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มีการปองกัน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

    (๘) มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัย

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาที่มีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

และมีมาตรการในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

   (๔.๔.๓.) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ

จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยถูกสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสมใหเปนไปตามผลการศึกษาใน  (๔.๓) 

    (๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย 

ที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศ  และแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    (๓) มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  

และอาคารระบบหมักทําปุย 
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    (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน

ความส่ันเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    (๕) มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพ

ไมไดตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  

หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

    (๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยก 

และสถานที่หมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    (๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองระบบปด  มีการนํา

กาซชีวภาพไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซทิ้งกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 

   (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสานซึ่งระบบกําจัด 

ใชวิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตาม  (๔.๑)  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑) สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

    (๒) ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอ่ืน ๆ   

ของระบบกําจัดมูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

    (๓) ตองมีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย

และอาคารอื่น ๆ   

    (๔) มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

    (๕) ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผา

ดําเนินการเผาใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  (๔.๓.๒) 

    (๖) ในกรณี ท่ีมีหรื อ ใช ระบบกํ า จัด โดยการหมักทํ าปุ ย 

หรือทํากาซชีวภาพจะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตาม  (๔.๔.๓) 

  (๔.๕) หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



   (๔.๕.๑) ตอง จัดใหมีหนา ท่ีควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย 

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามยัส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาลวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึ่ง   

เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

   (๔.๕.๒) ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่กําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการกระทํา 

   (๔.๕.๓) ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

มีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณสถานท่ีกําจัดมูลฝอยดวย 

  (๔.๖) ใหผูไดรับใบอนุญาตมีอายุ  ๕  ป  และจะตองตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   
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ขอ  ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

 ขอ  ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

  (๑.๑) ขณะทําการดูด ส่ิงปฏิกูลตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจํา 

  (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลโดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

  (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

  (๒.๑) ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

  (๒.๒) ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   

และรองเทาหนงัยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสรจ็ส้ิน

การปฏิบัติงานประจํา 

  (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

  (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 
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  (๓.๒) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือการกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓.๓) กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

  (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

  (๔.๑) ดําเนินงานระบบกาํจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

  (๔.๒) ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๔.๔) ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไผวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  

ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลไผวง 

ขอ  ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีไดกําหนดไว 

ขอ  ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนใบขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

 (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบรหิารสวนตําบลไผวงหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต  

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลไผวง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗ ผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่ ง ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอก 

ที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไผวงจัดใหไวจะตองเปรียบเทียบปรับตามตารางแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษที่กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไผวงรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

เสนห  แกวจินดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไผวง 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผวง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2560 

 ๑. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บ    ฉบับละ       ๑๐,๐๐๐ บาท 

  และขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 ๒. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ        ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. คาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  ๓.๑ การเก็บและขนมูลฝอย 

   ๓.๑.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

    ไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    เดือนละไมเกิน  ๑๕๐  บาท 

   ๓.๑.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยตอเดือน 

    เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    ใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กรัม 

    หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖  ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๑๕๐ บาท 

  ๓.๒ การกําจัดมูลฝอย 

   ๓.๒.๑ กรณีมีปริมาณมูลฝอย 

    ไมเกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    เดือนละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

   ๓.๒.๒ กรณีมีปริมาณมูลฝอยตอเดือน 

    เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    ใหคิดเปนหนวย หนวยละ  ๑๒๐  กิโลกรัมหรือ  ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

  ๓.๓ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยตอเดือน 

   ตาม ๓.๑ หรือ ๓.๒ เกิน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑๘,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑๘ ลูกบาศกเมตร 

   ใหเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๓.๑ และ ๓.๒ ไดอีก 

   โดยคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

   ในอัตราหนวยละไมเกิน  ๒๐๐ บาท 

  ๓.๔ การเก็บและขนมูลฝอยหรือการกําจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว 

   ๓.๔.๑ การเก็บและขนมูลฝอยเปนรายครั้ง 

    ใหคิดเปนหนวยละ ๑๒๐ กิโลกรัม หรือ ๖๐๐ ลิตร  หรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

 



 
 

-  ๒  - 

   ๓.๔.๒ ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บและขนเปนรายครั้ง 

    เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร 

    ใหเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๓.๔.๑ ไดอีก 

    โดยคิดเปนหนวย หนวยละ ๒๔๐ กิโลกรัมหรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร 

    ในอัตราหนวยละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

   ๓.๔.๓  การกําจัดมูลฝอยเปนรายครั้ง 

    ใหคิดเปนหนวย หนวยละ  ๑๒๐ กิโลกรัมหรือ ๖๐๐ ลิตรหรือ ๐.๖ ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

   ๓.๔.๔  ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยท่ีกําจัดเปนรายครั้ง 

    เกิน ๒๔๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร 

    ใหเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๓.๔.๓ ไดอีก 

    โดยคิดเปนหนวย หนวยละ  ๒๔๐  กิโลกรัม หรือ  ๑,๒๐๐ ลิตร หรือ ๑.๒ ลูกบาศกเมตร 

    ในอัตราหนวยละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

  ๓.๕ การเก็บและขนสงปฏิกูลหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล ในลักษณะครั้งคราว 

   ๓.๕.๑ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเปนรายครั้ง 

    ใหคิดเปนหนวย หนวยละ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๒๕๐ บาท 

   ๓.๕.๒ ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีเก็บและขนเปนรายครั้ง 

    เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร 

    หรือ ๑ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๓.๕.๑ ไดอีก 

    โดยคิดเปนหนวย หนวยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ  ๑ ลูกบาศกเมตร 

    ในอัตราหนวยละไมเกิน  ๒๕๐  บาท 

   ๓.๕.๓  การกําจัดสิ่งปฏิกูลเปนรายครั้ง 

    ใหคิดเปนหนวย  หนวยละ  ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หรือ ๐.๕ ลูกบาศกเมตร 

    และใหเก็บหนวยละไมเกิน  ๓๐๐ บาท 

   ๓.๕.๔  ในกรณีปริมาณสิ่งปฏิกูลท่ีกําจัดเปนรายครั้ง 

    เกิน ๒๐๐  กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐  ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตร 

    ใหเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจาก ๓.๕.๓ ไดอีก 

    โดยคิดเปนหนวย หนวยละ ๒๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑,๐๐๐ ลิตร หรือ ๑ ลูกบาศกเมตร 

    ในอัตราหนวยละไมเกิน  ๓๐๐  บาท 

  ๓.๖ ในกรณีท่ีคํานวณปริมาณสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแลวเศษเกินก่ึงหนึ่งของหนวยตามท่ีกําหนดใน  ๓.๑ ถึง ๓.๕ 

ใหคิดเปนหนึ่งหนวย” 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………………….. 

คําขอเลขท่ี…………………/……………. 

            เขียนท่ี...................................................................... 

            วันท่ี........ เดือน.............................พ.ศ. .................. 

 

 ๑. ขาพเจา..........................................................................................อายุ.........ป สัญชาติ................... 

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม......................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........................ หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................แขวง/ตําบล....................................................... 

เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท................................................

 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

2.1  ...................................................................................................... 
2.2  …………………………………………………………………………………………. 
2.3  ..................................................................................................... 
2.4  ..................................................................................................... 
2.5  ..................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี..........…......................………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

         ๑).............................................................................. 

         ๒).............................................................................. 

         ๓).............................................................................. 

   

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

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

            ตําแหนง.................................................. 

            วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ............ 

 

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

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี..........…......................………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

         ๑).............................................................................. 

         ๒).............................................................................. 

         ๓)..............................................................................  

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

ภายใน..................วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

  

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

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

            ตําแหนง.................................................. 

            วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ............ 



 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………………….. 

 

คําขอเลขท่ี…………………/……………. 

 

            เขียนท่ี...................................................................... 

            วันท่ี........เดือน...............................พ.ศ. .................. 

 

 ๑. ขาพเจา..........................................................................................อายุ.........ป สัญชาติ................... 

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม......................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........................ หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................แขวง/ตําบล....................................................... 

เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.................................................

 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
2.1  ...................................................................................................... 
2.2  …………………………………………………………………………………………. 
2.3  ..................................................................................................... 
2.4  ..................................................................................................... 
2.5  ..................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 
 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี..........…......................………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

         ๑).............................................................................. 

         ๒).............................................................................. 

         ๓)..............................................................................  

   

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

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

            ตําแหนง.................................................. 

            วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ............ 

 

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

 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี..........…......................………….  ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.................................พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

         ๑).............................................................................. 

         ๒).............................................................................. 

         ๓)..............................................................................  

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

ภายใน..................วัน นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

  

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

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

            ตําแหนง.................................................. 

            วันท่ี.........เดือน..................พ.ศ. ............ 

  

 



 
 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………… 

เลมท่ี………….เลขท่ี……………./………….. 

๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให……….................................……อายุ………ปสัญชาติ….....….. 

อยูบานเลขท่ี……...……หมูท่ี………...…..ตําบล……………………..อําเภอ…………………………จังหวัด………………………. 

หมายเลขโทรศัพท………………………............. 

   ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการ………………………………………….. ประเภท……………………………....…   

ตั้งอยูเลขท่ี……..…..หมูท่ี…..................ตําบล………………………อําเภอ………………………….จงัหวัด……………....………

หมายเลขโทรศัพท……………………….................... 

  เสียคาธรรมเนียมปละ………………………..บาท (……………………………………....………………………) 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………………เลขท่ี………………………..ลงวันท่ี…………………………………………………..……. 

  2.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัต ิ
องคการบริหารสวนตําบลไผวง  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

3.  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  4.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ  
 (๔.๑)…………………………………………………………………………………………………….. 

 (๔.๒)…………………………………………………………………………………………………….. 

 (๔.๓)…………………………………………………………………………………………………….. 

  ๕.  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเม่ือวันท่ี…………….เดือน…………………………พ.ศ. ………….. 

  ๖.  ใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี…………….เดือน…………………………พ.ศ. ……………….. 

 

  

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

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

            ตําแหนง.................................................. 

         เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน ๑. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 

  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

             ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ป 

(ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


