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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู วาดวยการจัดการมูลฝอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกอบกับมาตรา ๓๔/๑ วรรคเจ็ด มาตรา ๓๔/๓ (๑) (๒) และมาตรา (๕) แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดประดูและนายอําเภออัมพวา
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู นับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดประดูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
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“มูลฝอยทั่ว ไป” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผ า เศษอาหาร เศษสิน ค า
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น แตไมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
และสิ่งของที่ไมใชแลว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึน้ จากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุดบิ
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
“มูลฝอยนํากลับมาใชใหม” หมายความวา มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม
หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความวา มูลฝอยติดเชื้อตามกระทรวงวาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
“มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความวา มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย
จากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนที่เปนวัตถุหรือปนเปอนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ
สารเปอรออกไซด สารระคายเคือง สารกัด กรอน สารที่เกิด ปฏิกิริยาไดงาย สารที่เกิด ระเบิด ได
สารที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจกอหรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม แตไมรวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“การจัดการมูลฝอยทั่วไป” หมายความวา กระบวนการดําเนินการตั้งแตการเก็บ ขน
และกําจัดมูลฝอยทั่วไป
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไป
ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปน
ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอย” หมายความวา ประชาชน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
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“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
ขอ ๖ การจั ด การมูล ฝอยทั่ ว ไปในเขตองคก ารบริ ห ารสว นตํา บลวั ด ประดูใ ห เป น อํา นาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลวัดประดูอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทน ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรืออาจอนุญาต
ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได
บทบัญญัติตามขอนี้ มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผูดําเนิน กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัด
ของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น จะมอบใหบุคคลอื่น ดําเนินการขนมูลฝอยทั่ว ไปแทน
หรือจะอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการขนมูลฝอยทั่วไปโดยเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่ที่องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู
มอบใหบุคคลอื่น ดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ
ขนมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนต อบแทนดวยการคิดคาบริการ แลวแตกรณี
และเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๘ หา มมิ ใ หผู ใดถา ย เท ทิ้ งหรื อทํ า ใหมี ขึ้ น ในที่ ห รือ ทางสาธารณะซึ่ง มูล ฝอยทั่ว ไป
นอกจากถาย เท ทิ้งหรือกําจัด ณ สถานที่หรือตามวิธีที่องคการบริหารสวนตําบลวัดประดูกําหนด
หรือจัดไวใหใหองคการบริหารสวนตําบลวัดประดูจัดใหมีสถานที่ถาย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่
หรือทางสาธารณะหรือกําหนดใหมีวิธีกําจัดมูลฝอยทั่วไปตามที่กําหนดไวตามขอบัญญัตินี้และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
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ขอ ๙ องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖ ตองดําเนินการเก็บ ขน
และกําจัด มูลฝอยทั่ว ไปใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอบัญ ญัตินี้
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกําชับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
อยางนอยสองคนโดยใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หมวด ๒
การเก็บมูลฝอยทัว่ ไป
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอยอยางนอย
เปนมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยใหคัดแยกมูลฝอยนํากลับมาใชใหม
ออกจากมูลฝอยทั่วไปดวย
ขอ ๑๑ ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) ถุงสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนถุงพลาสติก
หรือถุงที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไมฉีกขาดงาย ไมรั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก
(๒) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองทําจากวัสดุ
ที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวและแมลง
พาหะนําโรคได มีขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถายเท และมูลฝอยถุง
หรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหระบุขอความที่ทําความเขาใจไดวา
เปนมูลฝอยนํากลับมาใชใหม โดยมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๒ ให ผู ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด มู ล ฝอยบรรจุ มู ล ฝอยทั่ ว ไป หรื อ มู ล ฝอยนํ า กลั บ มาใช ใ หม ใ นถุ ง
หรือภาชนะบรรจุ กรณีบรรจุในถุง ตองบรรจุในปริมาณที่เหมาะสม และมัดหรือปดปากถุงใหแนน
เพื่อปองกัน การหกหลน ของมูลฝอยดัง กลาว กรณีบ รรจุในภาชนะตองบรรจุในปริม าณที่เหมาะสม
และมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นเปนประจําสม่ําเสมอ
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ขอ ๑๓ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม
ที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป หรือพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ
ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่ว ไป และมูลฝอยนํากลับ มาใชใหม หรือภาชนะรองรับ ที่มีขนาดใหญตามความเหมาะสม
หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๔ ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เป น อาคารหรื อ เป น ห อ งแยกเป น สั ด ส ว นเฉพาะที่ มี ก ารป อ งกั น น้ํ า ฝน
หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ที่มีขนาดใหญที่สามารถบรรจุมูลฝอยได
ไมนอยกวาสองวัน
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือหองแยกตาม (๑) ตองเรียบ มีการปองกันน้ําซึม
หรือน้ําเขาทําดว ยวัสดุที่ทนทาน ทําความสะอาดงาย สามารถปองกัน สัต วแ ละแมลงพาหะนําโรค
และมีการระบายอากาศ
(๓) มีรางหรือทอระบายน้ําเสียหรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) มีประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
(๕) มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวมมูลฝอยทั่ว ไป มีขอความ
ที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปตองตั้งอยูในสถานที่ ที่สะดวกตอการเก็บรวบรวมและขนถายมูลฝอยทั่วไป และอยูหาง
จากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๕ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหม ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีฝาปดมิดชิด
สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก และงายตอการถาย
และเทมูลฝอย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง
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(๒) มีขอความวา “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนํากลับไปใชใหม” แลวแตกรณี
และมีขนาดและสีของขอความที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๖ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีปริมาณ
ตั้งแตสองลูกบาศกเมตรขึ้นไป ตองเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปดมิดชิด สามารถปองกันสัตว
และแมลงพาหะนําโรคได สะดวกตอการขน ถายมูลฝอย และสามารถลางทําความสะอาดไดงาย
มีระบบรวบรวมและปองกันน้ําชะมูลฝอยไหลปนเปอนสูสิ่งแวดลอม
(๒) มีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ตองตั้งอยูในบริเวณ
ที่เหมาะสมสะดวกตอการขนยาย และไมกีดขวางเสนทางจราจร แยกเปนสัดสวนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ
มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดงาย มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง หรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวม
น้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด หางจากแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบ
หรือปรุงอาหารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอย
นํากลับมาใชใหม หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยกลับมาใชใหมที่มีขนาดใหญ ในที่หรือทางสาธารณะ
ตามความเหมาะสม
ขอ ๑๘ องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖ ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําหนาที่เกีย่ วกับการเก็บรวบรวมและคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว
ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการฝกอบรมใหมีความรู
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๙ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖ จัดใหมีสถานที่
คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป
ที่จะนําเขามาคัดแยกได และมีการรักษาบริเวณโดยรอบใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ
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(๒) มีแสงสวางเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุตาง ๆ ไดชัดเจน
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๔) จัด ใหหองน้ํา หองสว ม อางลางมือที่สะอาดและเพียงพอ สําหรับ ใชง าน
และชําระลางรางกาย
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค
(๖) มีการปองกันฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน หรือการดําเนินการ
ที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยและมีการบํารุงรักษาใหพรอมใชงานตลอดเวลา
(๘) มีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และน้ําทิ้งที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุม ชุมชนดําเนินการคัดแยกมูลฝอยในลักษณะที่ไมเปนการคา
หรือแสวงหากําไร ตองแจงองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู ที่วิสากิจชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้นตั้งอยู
และใหองคการบริหารสวนตําบลวัดประดูกํากับดูแล การดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ขอ ๒๐ หามผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ที่เปนแหลงกําเนิด
มูลฝอยทั่วไป ทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการโรงงานของเสีย
จากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป
หมวด ๓
การขนมูลฝอยทัว่ ไป
ขอ ๒๑ องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖ ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําหนาที่ขนมูลฝอยทั่วไป และจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน
ดังกลาวมีอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องมือ
ปองกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องปฐมพยาบาลไวประจํารถขนมูลฝอยทั่วไปดวย
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ผูปฏิบัติงานขนมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึง่ ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการฝกอบรม
ให มีค วามรู ดา นสุ ข อนามัย และความปลอดภัย ในการทํ า งานตามหลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่ อนไข
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๒ การดําเนินการขนมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) แยกขนมู ล ฝอยทั่ ว ไป หรื อ กํ า หนดวั น ในการขนตามประเภทของมู ล ฝอย
หรือตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดประดูกําหนด
(๒) ใชยานพาหนะขนมูลมูลฝอยทั่ว ไป ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในขอบัญ ญัติ
และตองมีการทําความสะอาดยานพาหนะ อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป และบริเวณ
ที่จอดเก็บยานพาหนะเปนประจําทุกวัน
(๓) ตองจัดใหมีสถานที่ลางยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขน
มูลฝอยทั่วไปที่มลี ักษณะเปนพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ําไมทวมขัง ทําความสะอาดงาย
มีรางหรือทอระบายน้ําเสีย หรือระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อรวบรวมน้ําเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกําหนด
และมีการปองกันเหตุรําคาญและผลกระทบตอสุขภาพ
(๔) บริ เ วณที่ จ อดเก็ บ ยานพาหนะขนมู ล ฝอยทั่ ว ไปมี ข นาดกว า งขวางเพี ย งพอ
มีรางหรือทอระบายน้ําเสียจากการลางยานพาหนะเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับ
ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ตองมีมาตรการควบคุมกํากับการขนมูลฝอยทั่วไป เพื่อปองกันการลักลอบทิ้ง
ขอ ๒๓ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปตองมีลักษณะ ดังนี้
(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด
เปนแบบที่งายตอการบรรจุขนถายและทําความสะอาดระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับที่ปลอดภัย
ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในขณะขนถายมูลฝอยทั่วไป
(๒) มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิใหรั่วไหล
ตลอดการปฏิบัติงาน และน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย
(๓) ตองมีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟติดไวประจํายานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญ
และสามารถมองเห็นไดในระยะไกล เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
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กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับมอบจากองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู ใหเปนผูดําเนินการขน
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแทน ภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดประดู ใหบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
แสดงชื่อองคการบริหารสวนตําบลวัดประดูดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไวที่ภายนอก
ตัวถังดานขางทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงปายที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
โดยใหระบุวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลวัดประดูมอบใหบุคคลนั้นนําไปสงกําจัด และระบุชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอก
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับ อนุญ าต ใหผูไ ดรับอนุญาตแสดงชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล
เลขที่ใบอนุญาตของบริษัท ดวยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไวที่ภายนอกตัวถังดานขาง
ทั้งสองดานของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พรอมกับแสดงแผนปายขนาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไวที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ
ที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๒๔ ในกรณีที่มีความจําเปน องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖
อาจจัดใหมีสถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปก็ได
สถานีขนถายมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะและการขนถายที่เปนไปตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีลักษณะเปนอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตองพักรอการขนถาย
มีการปองกันน้ําซึมหรือน้ําเขามีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญหรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) มีร ะบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและทิ้งน้ําที่ระบายออกสูภายนอกเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เวนแตอาคารที่ไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ขอ ๒๕ องคการบริหารสวนตําบลวัดประดู หรือบุคคลตามขอ ๖ ตองจัดใหมีผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําหนาที่กําจัดมูลฝอยทัว่ ไป และจัดใหมีอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผูปฏิบัติงาน
ดังกลาว

หนา้ ๓๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป และผานการฝกอบรมใหมีความรู
ดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๖ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปตองดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตามกําหนดในขอบัญญัตินี้ โดยใหศึกษา
ความเหมาะสมและความเปนไปได กอนทําการกอสรางระบบกําจัด มูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการ
ควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยทั่วไปในแตละวิธีใหเปนไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เพื่อปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดลอม
(๒) ไมนําสิ่งของที่ใชแ ลว หรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการ
โรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เปนผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพ
และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป
หมวด ๔
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป
ขอ ๒๗ การกําจัดมูลฝอยทั่วไปใหดําเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) การเผาในเตาเผา
(๓) การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ
(๔) การกําจัดแบบผสมผสาน
(๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๒๘ การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง
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(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝงกลบโดยไมกอใหเกิดอันตราย
เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยของผูอื่นดวย
(๒) มี พื้ น ที่ แ นวกั น โดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ ฝ ง กลบมู ล ฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ
และปญหากลิ่นรบกวน
(๓) มีระบบปองกันและการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย โดยมีการบด
อัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม
(๔) มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพื่อสงไปยังระบบน้ําเสีย ที่สามารถ
ปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอยใหไดมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มี ก ารใช ดิ น หรื อ วั ส ดุ อื่ น กลบทั บ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารนํ า มู ล ฝอยทั่ ว ไปไปฝ ง กลบ
และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอยหกสิบเซนติเมตร
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อกันกลิ่น การปลิวของมูลฝอย ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค
รวมทั้งไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๖) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบ และมีระบบเผาทําลายกาซ
หรือระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น
(๘) มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน และในระหวางการดําเนินการฝงกลบ
ใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๒๙ การเผาในเตาเผา ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการศึกษา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดและใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอยทั่วไป
มีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๒) มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไปที่เปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้
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(๓) มี พื้ น ที่ แ นวกั น ชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ เ ผามู ล ฝอยทั่ ว ไป
เพื่อจัดเปนพื้นที่สําหรับปลูกตนไม ถนน รางระบายน้ําผิวดิน เพื่อลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผา
และปญหากลิ่นรบกวน
(๔) ตองเผามูลฝอยทั่วไปที่อุณหภูมิไมต่ําแปดรอยหาสิบ องศาเซลเซียส และมี
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยทั่วไป ใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด และน้ําเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน
สถานที่กําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาหนักที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
ในการนําเถาหนักไปกําจัดเปนประจํา โดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
ที่มีการปองกันน้าํ ชะขีเ้ ถาปนเปอน แหลงน้ํา แหลงน้ําผิวดินและใตดนิ หรือมีระบบการนําเถาหนักไปใช
ประโยชนอยางอื่น
(๘) มีพื้นที่สําหรับเก็บเถาลอยที่มีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
ในการนําเถาลอยออกไปกําจัด เปนประจํา โดยวิธีการฝง กลบอยางปลอดภัย (Secured Landfill)
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือมีระบบการนําเถาลอยไปใชประโยชนอยางอื่น
ขอ ๓๐ การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปได และใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม
(๒) มีระบบคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนํามาหมักทําปุยหรือกาซชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศและแสงสวางที่เพียงพอตอการคัดแยกดังกลาว
(๓) มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยทั่วไปภายในอาคารคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
(๔) มีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค ฝุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน
หรือการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดเหตุราํ คาญ หรือผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(๕) มูลฝอยทั่วไปจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได
ตองมีระบบกําจัด หรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา
หรืออาจมีการนํามูลฝอยทั่วไปที่นํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน
(๖) ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอยทั่วไป น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทําปุย
หรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๗) กรณีหมักทํากาซชีวภาพ บอหมักตองเปนระบบปด มีการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
และมีระบบเผากาซทิ้ง กรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน
ขอ ๓๑ การกําจัดแบบผสมผสานโดยใชวิธีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปมากกวาหนึ่งวิธี ตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและสุขลักษณะของแตละวิธีที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๓๒ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๓ ผูใดประสงคจะเปนผูดาํ เนินกิจการรับทําการขนหรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนต อบแทน ดว ยการคิด ค าบริการในเขตองค การบริห ารสว นตําบลวัด ประดู
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมกับเอกสารและหลักฐานตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๓๔ เมื่อไดรับคําขอรับ ใบอนุญ าตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่ น
ตรวจความถูกตองของคําขอและความครบถว นของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไ มถูกตองครบถว น
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผล
ให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต อ งหรื อ ครบถ ว น
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง

หนา้ ๓๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้ง ละไมเกิน สิบ หาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมเสร็จ
ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ
ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดประดูเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญ าตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง

หนา้ ๓๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๔๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตองตามบทแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๔๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตใหทําเปน หนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๔๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๔๓ การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวัดประดู ในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
หรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง

หนา้ ๓๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ขอ ๔๔ ผูใดฝาฝนตามขอบัญญัตินี้ขอใดขอหนึ่งมีความผิดมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ชยกร นาคสิงห
นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดประดู

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2562
ลาดับที่
1

2

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

การเก็บขนมูลฝอยประจาเดือนสาหรับอาคารหรือเคหะ
1.1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ก. วันหนึ่ง ไม่เกิน ๒๐ ลิตร

เดือนละ

65

ข.วันหนึ่ง เกินกว่า ๒0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร

เดือนละ

130

ค. วันหนึ่ง เกินกว่า ๔0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร

เดือนละ

195

ง. วันหนึ่ง เกินกว่า ๖0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร

เดือนละ

260

จ. วันหนึ่ง เกินกว่า ๘0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร

เดือนละ

325

ฉ. วันหนึ่ง เกินกว่า ๑๐0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร

เดือนละ

650

ช. วันหนึ่ง เกินกว่า ๒๐0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร

เดือนละ

970

ซ. วันหนึ่ง เกินกว่า ๓๐0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร

เดือนละ

1,300

ฌ.วันหนึ่ง เกินกว่า ๔๐0 ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

เดือนละ

1,625

1.๒ อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย
วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร
เดือนละ

3,250

1.3 วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ

3,250

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว
2.1 ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร

245

2.2 ครั้งหนึ่ง เกินกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตรละ

245

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยทั่วไป
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2562
ลาดับที่

รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

3.

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอย

5,000

4.

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย

5,000

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ...................................................................
เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ................ปี สัญชาติ..................................
โดย........................................................................................................................ ....ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฎตาม..................................................................................................................... .............................................
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................
แขวง/ตาบล........................................................................................................ผู้ขออนุญาต
พร้อมคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนี้ ข้าพเจ้าขอได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ ระบุ......................................
สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
สาเนาหนังสือรับองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
๑. .............................................................................................................
๒. .............................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................. ผู้ ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(............................................................)

-2ส่วนของเจ้าหน้าที่
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. ............
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑ ..................................................................
๒ ..................................................................
๓ ....................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................
(.............................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ....................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............................เดือน...........................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไม่ครบ คือ
๑ ..................................................................
๒ ..................................................................
๓ ....................................................................
ดังนั้นกรุณานาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..................วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป

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

ที่ สส ๗๒๔๐1 /

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา สส ๗๕๑๑๐
วันที่........................................................

เรื่อง คาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...........................................
และองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่ได้ออกใบรับคาขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น
เนื่องจากเจ้าพนักงานได้ตรวจสภาพด้านสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบบกาจัดหรือ
บาบัดน้าเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของท่านแล้วพบว่ายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1) ......................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
4) .........................................................................................................
ฉะนั้น จึงขอให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้ดาเนินการพิจารณาการอนุญาตต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ สส ๗๒๔๐1 /

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา สส ๗๕๑๑๐
วันที่........................................................

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ...................................................................................
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................
2.......................................................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................
และองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่ได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึงนั้น
เนื่องจากมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือยังไม่สามารถมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอดังกล่าว ดังนี้
1) ......................................................................................................
2) ........................................................................................................
3) ........................................................................................................
ดังนั้น จึงขอแจ้งขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเป็นเวลา 15 วัน นับแต่วันที่. ................................
และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ สส ๗๒๔๐1 /

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา สส ๗๕๑๑๐
วันที่........................................................

เรื่อง แจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง ใบรับคาอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.....................................................................................
และองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่ได้ออกใบรับคาขออนุญาตไว้ตามที่อ้างถึง นั้น
บัดนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านมาติดต่อขอรับ
ใบอนุญาต ณ สานักงาน........................................................................ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.........................................
เล่มที่.............เลขที่............/..................
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...............................................................สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตาบล.........................อาเภอ.............................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.........................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ที่..............ตาบล...............................อาเภอ.....................................จังหวัด.................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................
อัตราค่าธรรมเนียม..................................................บาท (.........................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...........เลขที่.........................ลงวันที่............................................
(2) ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตต้องปฏิบั ติให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อกาหนดท้องถิ่น
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตได้
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
(4.1) ................................................................................................
(4.2) .................................................................................................
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .........................
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ........................
(ลงชื่อ)....................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..................................................
เจ้าพนักงาท้องถิ่น

คาเตือน
(1) ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตนี้ ไว้ โ ดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย ณ สถานประกอบกิ จ การ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถ้วน
(2)หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุด

-2รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ สส ๗๒๔๐1 /

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวัดประดู่
อาเภออัมพวา สส ๗๕๑๑๐
วันที่........................................................

เรื่อง คาสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน ..................................................................................
อ้างถึง 1. ใบรับคาอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .................
2 หนังสือแจ้งคาแนะนาให้แก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ ที่.......................ลว..................
ตามที่ท่านได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ....................................................
และเจ้าพนั กงานได้มีห นั งสือแจ้ งคาแนะน าให้ ท่านแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นภายในเวลาที่กาหนด ตามที่อ้างถึงนั้น
จากการตรวจสอบปรากฏว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น ดังนี้
1. ....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ท่านประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นคาขอไว้
อนึ่ ง หากท่ า นไม่ พ อใจค าสั่ ง นี้ ท่ า นมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคาสั่งนี้
ทั้ งนี้ การอุ ท ธรณ์ ไม่ เป็ น เหตุ ทุ เลาการบั งคั บ ตามค าสั่ ง เว้น แต่ รัฐ มนตรีจ ะเห็ น สมควรให้ มี ก ารทุ เลา
การบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง......................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

