
 

 

 

 

 

 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

หลักการ 

ให้มขี้อบัญญัติวา่ด้วยการจัดการมูลฝอย 

 

 

เหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท าได้

โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จงึตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตรา  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ว่าด้วยการจัดการมูล

ฝอยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘  มาตรา ๖๓  และ

มาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหก้ระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแหง่กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงบัง และนายอ าเภอคอนสาร  จงึตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ไว้ดังต่อไปนี ้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนีเ้รียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล

ดงบัง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑”  

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินีใ้ห้ใชบ้ังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  นับแต่วันที่ประกาศไว้  

โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  แล้ว  ๓๐  วัน 

  ข้อ ๓ ใหย้กเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เรือ่ง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้ใชข้้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

แทน  

  ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ หรอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ ให้ใช ้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนีแ้ทน  

  ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรอืสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว ์

หรอืที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแตง่ตั้งจาก 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรอืน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรอื 

สิ่งที่สรา้งขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรอืทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้  

ข้อ ๖ การเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ให้เป็นอ านาจของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  



 

-๒- 

 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง อาจรว่มกับหนว่ยงานของรัฐ

หรอืราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนนิการภายใต้ขอ้ตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มเีหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  อาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด

เป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วย

การคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี ้และข้อ ๑๐ มิใหใ้ช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน แต่ให้ผูด้ าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูด้ าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรอืก าจัด

ของเสียอันตรายดังกล่าว แจง้การด าเนินกิจการเป็นหนังสอืต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพืน้ที่การให้บริการเก็บ ขนหรอืก าจัดมูลฝอย

หรอืมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มอบใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทนหรอืเขตพื้นที่การ

อนุญาตใหบุ้คคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน

เขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  

  ข้อ ๘ เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพืน้ที่การให้บริการเก็บ ขนหรอื

ก าจัดมูลฝอยหรอืมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง หรอืเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

มอบใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ก าจัดมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จะต้องด าเนินการใหถู้กต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง  

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด 

มูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงบัง การจัดการมูลฝอยหรอืมูลฝอยให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ห้ามมใิห้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิง้  กอง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จัดไว้ให้ 

 (๒) เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มทีี่รองรับมูลฝอยที่ถูก

สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุข

ประกาศก าหนด 

 (๓) หา้มมใิห้ผูใ้ดลักลอบ หรอืท าการถ่าย  เท  ทิง้  กอง หรอืท าให้มขีึน้ซึ่งมูลฝอย ในอาคาร 

สถานที่ หรอืที่ดนิว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรอืบุคคลอื่น 

 (๔) หา้มมใิห้ผูใ้ดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรอืขุดมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรอืสถานที่

สาธารณะอื่นใดของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เว้นแตจ่ะเป็นการกระท าของเจา้หน้าทีอ่งค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงบัง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

-๓- 

 

 (๕) หากผูค้รอบครองอาคาร สถานที่ หรอืที่ดนิว่างเปล่าปล่อยใหม้ีมูลฝอยสะสมจน

ก่อใหเ้กิดเหตเุดือดร้อนร าคาญ ผูค้รอบครองอาคารหรือที่ดนิว่างเปล่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน และก าจัด 

ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด                   

เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผูค้รอบครองอาคาร สถานที่ หรอืที่ดนิว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย  

ละเลย  หรอืกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ท าการเก็บ

ขนมูลฝอยหรอืมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดรอ้นร าคาญจากสถานที่ดังกล่าว  และผูค้รอบครองอาคาร สถานที่

หรอืที่ดนิว่างเปล่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้  

(๖) ห้ามเจ้าของหรอืผูค้รอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสีย

อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ ๑๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรอื

โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแตจ่ะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๑ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้ าเนนิกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยหรือมูลฝอย

โดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังตอ่ไปนี้  

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรอืข้าราชการ  หรอืพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ

ด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจา้งระหว่างผู้ขนกับผูก้ าจัดมูลฝอย 

(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ความพร้อมด้านก าลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 

(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบังก าหนดประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผูข้อรับใบอนุญาตตาม ขอ้ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์และเงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ผูข้อรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย  

(๑.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมลีักษณะดังนี้  

(๑.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่รั่วซึม  มลีักษณะ

ปกปิด เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และท าความสะอาดง่าย 

(๑.๑.๒) มีการปูองกันหรอืมีการตดิตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพื่อมใิห้

รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 



 

-๔- 

 

(๑.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรอืสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิด                

ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน

อุบัติเหต ุ

(๑.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยตอ้งมคีวามปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน 

ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรอือยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ

ผูป้ฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

(๑.๒) หลักเกณฑ์ด้านผูข้ับขี่และผูป้ฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขน 

(๑.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

(๑.๒.๒) ต้องจัดให้มอีุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ

ผูป้ฏิบัติงาน ในขณะท าหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

(๒) ผูข้อรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(๒.๑) มีเอกสารสทิธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดมูลฝอย 

(๒.๒) หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอย  ต้องก าจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธี

หนึ่งหรือหลายวิธีดังตอ่ไปนี้  แตว่ิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชือ้ มูลฝอยที่เป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน

และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรอื เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

(๒.๒.๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภบิาล 

(๒.๒.๒) การเผาในเตาเผา 

(๒.๒.๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชวีภาพ 

(๒.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 

(๒.๒.๕) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน                         

ราชกิจจานุเบกษา 

 (๒.๓) ต้องท าการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้งตน้ก่อนท าการก่อสร้าง

ระบบก าจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนนิงานก าจัดมูลฝอยในแตล่ะวธิีใหเ้ป็นไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อปูองกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 (๒.๔) การก าจัดมูลฝอยต้องไม่สง่ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี

วิธีด าเนนิการ ดังนี้ 

(๒.๔.๑) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภบิาลต้อง

ด าเนนิการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ต้ังอยู่ในพืน้ที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ และช้ันที่ ๒ ห่างจาก

สนามบิน  บ่อน้ าดื่ม  โรงงานผลิตน้ าประปา  สถานศกึษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหล่งท่องเที่ยว

อื่นๆ ในกรณีเป็นพืน้ที่ลุ่มที่มโีอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพลัน  หรอืน้ าปุาไหลหลากต้องมีมาตรการปูองกันและแก้ไข

เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 



 

-๕- 

 

  (๒) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ จัดเป็นพืน้ที่

ส าหรับปลูกต้นไม ้ ถนน  รางระบายน้ าผวิดิน  เพื่อลดปัญหาดา้นทัศนยีภาพจากการฝังกลบและปัญหากลิ่น

รบกวน 

(๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูลฝอย  โดยมีการบด

อัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 

(๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียที่

สามารถปูองกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน  และมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ใหไ้ด้มาตรฐานน้ าทิง้ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการกลบทับหนา้มูลฝอยรายวันด้วยดินหรอืวัสดุกลบทับอื่น  และปิด

การฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหนา้บ่อฝังกลบด้วยดินหนา้อย่างนอ้ย ๖๐ เซนติเมตร  หรอืวัสดุอื่น

ที่เหมาะสม เพื่อปูองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค  รวมทั้ง

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) มีการปูองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนุละอองจากการด าเนินงาน  

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนตลอดจนไม่เป็น              

แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหน าโรค 

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบและมีระบบเผา

ท าลายก๊าซ  หรอืมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชือ้เพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

(๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน  และในระหว่าง                   

การด าเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มกีารปิดบ่อฝังกลบแล้ว

ให้มกีารตรวจสอบ ปีละ ๑ ครั้ง  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

(๒.๔.๒) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้                     

ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศกึษาในข้อ ๔.๓ มีขนาดพื้นที่

เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มกีารระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๒) มีที่พักรวมมูลฝอย ที่ตอ้งดว้ยสุขลักษณะ ดังนี้ 

(ก) เป็นอาคารหรอืเป็นหอ้งแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ สามารถบรรจุมูล

ฝอยได้ ไม่นอ้ยกว่า ๒ วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเป็นสัดส่วน  ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม  ขน

ถ่าย  อยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

(ข) พื้น  ผนัง  เรยีบ  ท าดว้ยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย                     

มีลักษณะปิดมิดชิด  สามารถปูองกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรค  การระบายอากาศดี 

(ค) มรีางหรอืท่อระบายน้ าทิง้  เชื่อมตอ่กับระบบบ าบัดน้ าเสีย  เว้นแต่

อาคารไม่ถูกบังคับใหม้ีระบบบ าบัดน้ าเสีย 



 

-๖- 

 

(ง) ประตูกว้างเพียงพอใหส้ามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

(จ) มกีารก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยมขี้อความที่

มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

(๓) มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอยจัดเป็นพืน้ที่

ส าหรับปลูกต้นไม ้ ถนน  รางระบายน้ าผวิดิน  เพื่อลดปัญหาดา้นทัศนยีภาพจากการเผาและปัญหากลิ่น

รบกวน 

(๔) ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมไิม่ต่ ากว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส และมีระบบ

ควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยใหไ้ด้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิง้อากาศเสีย 

จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) มีการปูองกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนุละอองจากการด าเนินงาน 

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น                  

แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด  และน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ภายในสถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) มีการก าจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วธิีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่ม ี            

การปูองกันน้ าชะขีเ้ถ้าปนเปื้อนแหล่งน้ าผิวดนิและใต้ดิน และต้องมีพื้นที่ส าหรับเก็บขีเ้ถ้าหนักที่มกีารปูองกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการน าขีเ้ถ้าหนักออกไปก าจัดเป็นประจ า 

(๘) มีการก าจัดขี้เถ้าเบาโดยใช้วธิีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  และต้องมีพื้นที่ส าหรับเก็บขีเ้ถ้าเบาที่มกีารปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีมาตรการในการ

น าขีเ้ถ้าเบาออกไปก าจัดเป็นประจ า 

(๒.๔.๓) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าซชีวภาพ

จะต้องด าเนินการให้ตอ้งดว้ยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผลการศกึษาในข้อ ๔.๓ 

(๒) อาคารคัดแยกมูลฝอย มีขนาดพืน้ที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่น ามา

หมักท าปุ๋ยหรอืท าก๊าซชีวภาพ มกีารระบายอากาศและแสงสวา่งในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 

(๓) มีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารระบบ

หมักท าปุ๋ย 

(๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนุละอองจากการด าเนินงาน                  

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น                    

แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 



 

-๗- 

 

(๕) มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรอืหมักท าก๊าซชวีภาพไม่ได้ 

ต้องมีระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภบิาล  หรือการเผาในเตาเผา หรอือาจมี

การน ามูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

(๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูลฝอย  น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักท า

ปุ๋ยหรอืท าก๊าซชวีภาพใหไ้ด้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๗) กรณีหมักท าก๊าซชวีภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพ

ไปใช้ประโยชน์ และมีระบบเผาก๊าซทิง้กรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน 

(๒.๔.๔) การก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบก าจัดใช้

วิธีการก าจัดมากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๔.๑ ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่ก าจัด 

(๒) ในกรณีที่มอีาคารคัดแยกมูลฝอย และอาคารอื่น ๆ ของระบบก าจัดมูล

ฝอยตอ้งมกีารระบายอากาศและแสงสว่างในอาคาร ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(๓) ต้องมีระบบบ าบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคาร

อื่นๆ 

(๔) มีระบบปูองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนุละอองจากการด าเนินงาน       

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุร าคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนไม่เป็น              

แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

(๕) ในกรณีที่มหีรอืใช้ระบบก าจัดโดยการเผาในเตาเผาด าเนินการเผาให้

ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๓.๒ 

(๖) ในกรณีที่มหีรอืใช้ระบบก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชวีภาพ

จะต้องด าเนินการให้ตอ้งดว้ยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๔.๓ 

(๒.๕) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๒.๕.๑) ต้องจัดใหม้ีเจา้หน้าที่ควบคุม  ก ากับในการจัดการมูลฝอย               

อย่างนอ้ย ๒ คน โดยคนหนึ่งตอ้งมคีุณสมบัติส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข  ด้านสุขาภบิาล  หรอืด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง สว่นอีกคนหนึ่ง

ต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้าน

สุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรอืวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น

อย่างอื่น 

(๒.๕.๒) ผูป้ฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีและผา่นการฝึกอบรมให้มีความรูด้้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 

 

 



 

-๘- 

 

(๒.๕.๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับ

ผูป้ฏิบัติงานก าจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณ์หรอืเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มี

อุปกรณ์และเครื่องมอืปูองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมอืปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูล

ฝอยด้วย 

 ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรอืค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์ตาม

หลักเกณฑ์ วธิีการ  หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรอืความไม่

สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขใหถู้กต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่

จะต้องสง่คนืค าขอแก่ผูข้ออนุญาต  ก็ใหส้่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรอืความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้                  

ผูข้ออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตว่ันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรอืครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนต าบลนี้ 

ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกินสองครัง้ ครั้งละไม่เกินสบิห้าวัน 

แตต่้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แลว้นั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๔ ผูไ้ด้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจง้                 

การอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มเีหตุอันสมควรให้ถือว่า              

สละสทิธิ์  

 

ข้อ ๑๕ ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข

ดังตอ่ไปนี ้ 

(๑) ผูไ้ด้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 

(๑.๑) ขณะท าการเก็บ  ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมอื

ยาง และรองเท้าหนัง  ยางหุม้สูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมอืยาง  และรองเท้าหนังยาง

หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบัติงานประจ าวัน 

(๑.๒) ท าความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากที่

ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว้  ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการล้างตอ้งได้รับการบ าบัดหรอืก าจัดด้วย

วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิง้สูแ่หลง่น้ าสาธารณะ 

(๑.๓) กรณีที่มมีูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 

(๑.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



 

-๙- 

 

(๒) ผูไ้ด้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

(๒.๑) ด าเนนิงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภบิาลตามประเภทของระบบก าจัด 

(๒.๒) ต้องควบคุมให้ผูป้ฏิบัติงานสวมเสือ้คลุม  ถุงมอืยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูง            

ถึงแขง้  และท าความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมอืยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ประจ าวัน 

(๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผูป้ฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

(๒.๔) ให้น าความในข้อ ๑๑ (๔) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหต้ามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนีใ้ห้มีอายุหนึ่งปี

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใชไ้ด้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เท่านั้น 

   การขอตอ่อายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ             

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

   การขอตอ่อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ ๑๒  ๑๓           

๑๔ และข้อ ๑๕ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๗ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ง

แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอตอ่อายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการน้ัน 

ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม

ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม

ครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มหีน้าที่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 

เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผูน้ั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

  ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้เป็น

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

  ข้อ ๑๙ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้

จะพึงเรยีกเก็บค่าบริการจากผูใ้ช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ 

  ข้อ ๒๐ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้

โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

 

 

 



 

-๑๐- 

 

  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ

ช ารุด ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอ่ไปนี้ 

   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการ

แจ้งความตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่แหง่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระที่ส าคัญ ใหผู้ย้ื่นค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลอือยู่ มาแสดงตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ไม่

ปฏิบัติหรอืปฏิบัติ  ไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออก

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน

เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกินสบิหา้วัน 

  ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 

   (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอกี 

   (๒) ตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผดิตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข                  

พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลนี ้หรอืเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้และการไม่ปฏิบัติหรอืปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น

ก่อใหเ้กิดอันตรายอย่างร้ายแรงตอ่สุขภาพของประชาชน หรอืมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

กับการด ารงชีพของประชาชน  

  ข้อ ๒๔ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผูร้ับใบอนุญาต หรอืผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งโดย

ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรอืใหป้ิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผูร้ับ

ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผูร้ับใบอนุญาตนัน้ได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแตเ่วลาที่ค าสั่งไปถึง หรอืวันปิดค าสั่ง 

แล้วแต่กรณี  

 



 

-๑๑- 

 

  ข้อ ๒๕ ผูถู้กสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอกีไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การใหบ้ริการเก็บ 

ขน  มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง หรอืเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนิน

กิจการรับท าการเก็บ  ขนมูลฝอยหรอืมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรอืโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการตอ้งด าเนินการเก็บ ขน  และก าจัดมูลฝอยหรือมูลฝอยใหถู้กต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจา้พนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  

  ข้อ ๒๗ ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติ  หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ                    

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ในเรื่องใดหรอืทุกเรื่องก็ได้  

  ข้อ ๒๘ ผูใ้ดฝาุฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด

โทษแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

  ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศ

บัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๓๐ ผูใ้ดที่รับอนุญาตเก็บ ขน หรอืก าจัดมูลฝอยก่อนวันที่ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงบังนี้มีผลใช้บังคับใหด้ าเนนิการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิน้อายุ เมื่อตอ่อายุใบอนุญาต ให้ปฏิบัติให้

เป็นไปตาม หลักเกณฑ ์วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่      

 

      (ลงช่ือ) 

                        (  นายชูวิทย์  ร่องแซง  ) 

                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

               เห็นชอบ 

(ลงช่ือ) 

             (  นายสุวิทย์  ถนอมสัตย์  ) 

                  นายอ าเภอคอนสาร 

 

 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลดงบัง 

เรื่อง  การจัดการมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน 

1.1อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอย 

วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

    (๑.๑.๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๒) วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๓) วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๔) วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๕) วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๖) วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไ่ม่เกิน ๒๐๐ ลติร เดอืนละ 

    (๑.๑.๗) วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไ่ม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 

    (๑.๑.๘) วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไ่ม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดอืนละ 

    (๑.๑.๙) วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดอืนละ 

๑.๒ อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มปีริมาณมูลฝอย วันหนึ่ง

เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 

    (๑.๒.๑) วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

    (๑.๒.๒) วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์

หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

๑.๓ อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ ค่าเก็บและขน

ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 

 

 

๑๕ 

๓๐ 

๕๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๒๕๐ 

๓๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑๐๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

เก็บ ขนมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรอืโดยรับประโยชน์ตอบแทน

ด้วยการคิดค่าบริการ 

๒.๒ รับท าการเก็บและขนมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

๒.๓ รับท าการก าจัดมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรอืได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ 

 

 

 

๔,๕๐๐ 

 

๔,๕๐๐ 

๓ อัตราค่าออกใบแทน (กรณตี้นฉบับสูญหายหรอืถูกท าลาย) ฉบับละ ๒๐๐ 



 

 


