
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม   
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา  ๓๔/๒  และมาตรา  ๓๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมและนายอําเภอสร้างคอม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  นี้แทน   

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๒๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

    “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

    “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความว่า  ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวท่ีออกมาจากมูลฝอย
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

    “ผู้ดําเนินการ  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ดําเนินการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  

หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

้หนา   ๒๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  หรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

ข้อบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน 
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น   

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ   
ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านหินโงม  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หรือข้าราชการ/หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

้หนา   ๒๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ที่ได้รับใบอนุญาต
และมีการดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน  
ความพร้อมด้านกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น  ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมประกาศกําหนด 
 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  สําหรับผู้ขอใบอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล 

 
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
      (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
        (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ  

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
      (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
      (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
      (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

้หนา   ๒๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



      (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ  
ผู้ปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
     (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๒) มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
      (๒.๒.๑)  ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเป้ือนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพื้นดิน  

แหล่งน้ํา  น้ําใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 
      (๒.๒.๒)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 
      (๒.๒.๓)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นสกปรกหรือก่อให้เกิด

เหตุรําคาญ 
 

ส่วนที่  ๒ 
การเก็บขน  และกําจัดมูลฝอย 

 
  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
     (๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย  ต้องมีลักษณะ  ดังนี้   
      (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะปกปิด  

เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และทําความสะอาดง่าย 
      (๓.๑.๒)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพื่อมิให้ร่ัวไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

้หนา   ๒๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



      (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจํายานพาหนะ
ชนิดไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   

      (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน   

     (๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
      (๓.๒.๑)  ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
      (๓.๒.๒)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผู้ปฏิบัติงานในขณะทําหน้าที่เก่ียวกับเก็บขนมูลฝอย 
   (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
     (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดมูลฝอย 
     (๔.๒) หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ต้องกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังต่อไปนี้  แต่วิธีการน้ีไม่นําไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

      (๔.๒.๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
      (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 
      (๔.๒.๓)  การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชวีภาพ 
      (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 
      (๔.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
     (๔.๓) ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นก่อนทําการก่อสร้าง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



     (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

      (๔.๔.๑) การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่  ๑  
และชั้นที่  ๒  ห่างจากบ่อน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   
หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลัน  หรือน้ําป่าไหลหลากต้องมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

     (๒)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีฝังกลบ  
จัดเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ
และปัญหากลิ่นรบกวน 

     (๓)  มีระบบป้องกันการปนเป้ือนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอย  
โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านขา้งให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

     (๔) มีระบบรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยัง 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนน้ําใต้ดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ให้ได้มาตรฐานนํ้าทิ้ง
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

     (๕)  มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหน้าอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  เพื่อป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค  
รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

     (๖) มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละออง 
จากการดําเนินงานความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญ  และผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อชุมชนตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค   

       (๗)  ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ
และมีระบบเผาทําลายก๊าซ  หรือมีระบบการนําก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

้หนา   ๒๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



     (๘)  มีบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ําใต้ดิน  และในระหว่าง  
การดําเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปิดบ่อฝังกลบ
แล้วให้มีการตรวจสอบ  ปีละ  ๑  คร้ัง  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ๕  ปี 

    (๔.๔.๒) การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา  ต้องดําเนินการ 
ให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ  ๔.๓  
มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

     (๒) มีที่พักรวมมูลฝอย  ที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
      (ก)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยได้  ไม่น้อยกว่า  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเป็นสัดส่วน  ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวก
ต่อการเก็บรวบรวม  ขนถ่าย  อยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

      (ข)  พื้น  ผนัง  เรียบ  ทําด้วยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  
มีลักษณะ  ปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

      (ค)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  
เว้นแต่อาคารไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

       (ง)  ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคล่ือนย้ายมูลฝอย 
ได้โดยสะดวก 

      (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานท่ีพักรวมมูลฝอย
มีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ  
อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 

     (๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย
จัดเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผา 
และปัญหากลิ่นรบกวน 

     (๔)  ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  
และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

้หนา   ๒๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



     (๕)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจาก
การดําเนินงานความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญ  และผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

     (๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดใหไ้ด้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

     (๗)  มีการกําจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลที่มีการป้องกันน้ําชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถ้าหนัก
ที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการนําขี้เถ้าหนักออกไปกําจัดเป็นประจํา   

     (๘)  มีการกําจัดขี้เถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และมีมาตรการในการนําขี้เถ้าเบาออกไปกําจัดเป็นประจํา   

    (๔.๔.๓) การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ
จะต้องดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ให้เป็นไปตามผลการศึกษาในข้อ  ๔.๓ 
     (๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย

ที่นํามาหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

     (๓)  มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  
และอาคารระบบหมักทําปุ๋ย 

     (๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญ  และผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

     (๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทําปุ๋ยหรือหมักทําก๊าซชีวภาพ
ไม่ได้ต้องมีระบบกําจัดหรือส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  
หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
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     (๖)  ต้องบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานท่ี
หมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

     (๗) กรณีหมักทําก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด  มีการนํา
ก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์  และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทํางาน 

     (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัด
ใช้วิธีการกําจัดมากกว่า  ๑  วิธีตามข้อ  ๔.๔.๑  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     (๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 
     (๒)  ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ   ของระบบ

กําจัดมูลฝอยต้องมีการระบายอากาศ  และแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     (๓)  ต้องมีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย

และอาคารอื่น ๆ 
     (๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน  

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

     (๕)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผา
ให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๔.๔.๒ 

     (๖)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการหมักทําปุ๋ยหรือ 
ทําก๊าซชีวภาพจะต้องดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์  ตามข้อ  ๔.๔.๓ 

   (๔.๕) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    (๔.๕.๑) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย  

อย่างน้อย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขาภิบาล  หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง  
ส่วนอีกคนหน่ึงต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ในด้านสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือวิศวกรรมเคร่ืองกลด้านใดด้านหน่ึง  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น 
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    (๔.๕.๒)  ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอย  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน   

    (๔.๕.๓)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
มีอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยด้วย 

 
หมวด  ๓ 
ใบอนุญาต 

 
ข้อ  ๑๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   
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ข้อ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้   

  (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือสาย
ที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)   

   (๑.๓) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

   (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
   (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสงูถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
    (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
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   (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด
ด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

   (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 
   (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
  (๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 
   (๔.๒)  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง

หุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจําวัน 

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
   (๔.๔)  ให้นําความในข้อ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงมเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ   

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓   

และข้อ  ๑๔  ให้นํามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๔ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ   
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านหินโงม   

ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๑๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทา่ที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ  ๒๒  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  
แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๓  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๔  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ข้อ  ๒๕  ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

้หนา   ๒๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๕ 
ค่าบริการชั้นสูง 

 
 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

 
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ   

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง 

ข้อ  ๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อยบาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
กรม  สิมดี 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหินโงม   

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕


