
(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบย่่านร  

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่ พ.ศ. 2563 

---------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบยแยะองค์การบริหารส่วนต าบย พ.ศ. ๒๕๓๗ แยะ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 
73/1 แยะมาตรา 73/2 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แยะท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วน
ต าบยย่านรี  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี แยะนายอ าเภอสามเงา จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้   
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย 
พ.ศ. 2563”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้  
“สิ่งปฏิกูย” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ แยะหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก           

หรือมีกยิ่นเหม็น  
“มูยฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพยาสติก ภาชนะท่ี           

ใส่อาหาร เถ้า มูยสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตยาด ที่เยี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน แยะหมายความ    
รวมถึงมูยฝอยติดเชื้อ มูยฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  

“มูยฝอยน ากยับมาใช้ใหม่” หมายความวา มูยฝอยทั่วไปที่สามารถน ากยับมาใช้ใหม่หรือน ามาผยิตเป็น
ผยิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โยหะ พยาสติก  

“มูยฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูยฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน          
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูยฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  

“น้ าชะมูยฝอย” หมายความว่า ของเหยวที่ไหยชะผ่านหรือของเหยวที่ออกมาจากมูยฝอยซึ่งอาจ 
ประกอบด้วยสารยะยายหรือสารแขวนยอยผสมอยู่  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
“ข้อก าหนดของท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบยองค์การบริหาร

ส่วนต าบยย่านรีที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  



“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คยังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน        
ซึ่งบุคคยอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนแยะประชาชนสามารถ          
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

---------------------- 

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอย 
หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีมอบให้บุคคยอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคยใด
ด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบยย่านรีแยะระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น  

ข้อ 6 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีให้เป็นอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกยงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีอาจมอบให้บุคคยใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน
ภายใต้การควบคุมดูแยขององค์การบริหารต าบยย่านรีหรืออาจอนุญาตให้บุคคยใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้  

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแต่ให้ผู้ด าเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายแยะผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดของเสียอันตรายดังกย่าว แจ้งการ
ด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูยหรือมูยฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีมอบให้บุคคยอ่ืน
ด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี ทั้งนี้การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขยักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 
 
 
 
 



หมวด 2 
การเก็บ ขน แยะก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่ 

---------------------- 

ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดแยะการจัดระเบียบในการเก็บ ขน แยะก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือ   
มูยฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี ดังต่อไปนี้  

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีจัดไว้ให้  

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอย หรือสิ่ง  
เปรอะเปื้อนที่ถูกสุขยักษณะอย่างเพียงพอแยะเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน า ของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศก าหนด  

(3) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือสถานที่
สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน    
ต าบยย่านรี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

(4) ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูยยงในที่รองรับมูยฝอย  
(5) ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูยไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูย

หรือกยิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  
(6) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปย่าปย่อยให้มีมูยฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

ร าคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินว่างเปย่านั้นจะต้องท าการจัดเก็บ ขน แยะก าจัดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวยาที่ก าหนด เมื่อพ้นก าหนดระยะเวยาดังกย่าวแย้ว หาก
ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปย่านั้นยังคงเพิกเฉย ยะเยย หรือกระท าการไม่แย้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกย่าว 
แยะผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปย่านั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  

(7) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ในเขตที่การให้บริการเก็บขนหรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูยหรือมูยฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีมอบให้บุคคยอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคยใดด าเนินกิจการท าการก าจัดมูยฝอยอันอาจท าให้เกิดมยภาวะที่เป็น พิษ เช่น ควัน กยิ่น หรือแก๊ส 
เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขยักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

(8) เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกเขตบริเวณท่ีรองรับขยะมูยฝอยตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีก าหนดต้องก าจัดมูยฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยการฝังกยบ ก าจัดด้วยพยังงานความร้อนวิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัด
ต่อสุขยักษณะ  



(9) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม แยะของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูยฝอยทั่วไป  

ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ 10 กรณีมูยฝอยอันตรายแยะมูยฝอยติดเชื้อต้องมีการปฏิบัติการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วย 
สุขยักษณะตามยักษณะของมูยฝอยที่จัดเก็บโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแยะการแพร่ของเชื้อโรคตามวิธีการที่ถูกต้องตาม
หยักวิทยาศาสตร์แยะเทคโนโยยีที่เหมาะสม  

ข้อ 11 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอยอันอาจ
ท าให้เกิดมยพิษ เช่น ควัน กยิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขยักษณะ หรือ กระท าตาม  
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระท าใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อ 
ข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า  

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผยกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการด าเนินอาชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนร่วม ซึ่งสมควร
จะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้กระท าการไม่ถูกต้อง หรือ ฝ่าฝืน
ดังกย่าว แก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือด าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแย้วแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ  

ข้อ 13 หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูยหรือ         
มูยฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขยักษณะยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือ            
ผู้ครองครองอาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ให้ทราบย่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศ     
ก าหนดบริเวณท่ีต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอยไว้ในที่เปิดเผยในบริเวณท่ีก าหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศแย้ว เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ จะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บ ขน สิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยจากอาคาร 
สถานที่หรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้       
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ขน สิ่งปฏิกูยมูยฝอยจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่ในเขต   
เก็บขนมูยฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแย้วตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขยะมูยฝอยตามวรรคหนึ่ง  
ต้องเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูย มูยฝอยตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือวิธี
อ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขยักษณะ  

 
 
 
 



หมวด 3 
หยักเกณฑ์การอนุญาต 

---------------------- 

ข้อ ๑4 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีจะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารแยะหยักฐานดังต่อไปนี้  

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๓)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย           

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
(๔) เอกสารหรือหยักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูยฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตแยะมีการด าเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหยักสุขาภิบายโดยมีหยักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูยฝอย  
(๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูยฝอยที่แสดงรายยะเอียดขั้นตอนการด าเนินงานความ

พร้อมด้านก ายังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แยะวิธีการบริหารจัดการ  
(๖) เอกสารแยะหยักฐานอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีประกาศก าหนด  

ข้อ ๑5 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ ๑4 จะต้องปฏิบัติตามหยักเกณฑ์ แยะเง่ือนไข ดังต่อไปนี้  
          (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูย  

    (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูย (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณยักษณะดังนี้  
          (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  

(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูยต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกัน กยิ่นแยะสัตว์
แมยงพาหะน าโรคได้ มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน  

(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูยแยะติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูยด้วย  
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูยต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม  
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค      

(เช่น ไยโซน ๕%)   
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูยให้รู้ว่า เป็นพาหนะขน

ถ่ายสิ่งปฏิกูย เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูย” เป็นต้น แยะต้องแสดงเยขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็น
ได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีประกาศก าหนด  
 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคยุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ ผู้ปฏิบัติงาน  
 (๑.3) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูยของตนเอง ต้องแสดงหยักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูยไปก าจัด    
ณ แหย่งก าจัดที่ถูกสุขยักษณะแห่งใด  
 



 
                   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูย  
 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูย  
 (๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูยตามหยักสุขาภิบาย  
  (๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหย่งน้ า น้ าใต้ดิน 
พืชผยทางการเกษตร  
  (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหย่งอาหารแยะแหย่งเพาะพันธุ์ของแมยงแยะสัตว์พาหะน าโรค  
  (๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกยิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิด เหตุร าคาญ  
  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูยฝอย  
  (๓.๑) หยักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูยฝอย ต้องมียักษณะ ดังนี้  
   (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูยฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มียักษณะปกปิดเป็นแบบที่ง่าย
ต่อการบรรจุ ขนถ่าย แยะท าความสะอาดง่าย  
   (๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูยฝอยเพื่อมิให้รั่วไหยตยอด
การปฏิบัติงาน แยะน าน้ าเสียจากมูยฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย  
   (๓.๑.๓) มีสัญยักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญแยะสามารถมองเห็นได้ในระยะไกย เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
   (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูยฝอยต้องมีความปยอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขนถ่าย
มูยฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปยอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติงาน  
  (๓.๒) หยักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีแยะผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขน  
   (๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
   (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคยที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในขณะท าหน้าที่เก่ียวกับเก็บ ขนมูยฝอย  
 (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูยฝอย  
  (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดมูยฝอย  
  (๔.๒) หยักเกณฑ์ด้านสุขยักษณะการก าจัดมูยฝอย ต้องก าจัดมูยฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหยาย
วิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูยฝอยติดเชื้อ มูยฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแยะของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
   (๔.๒.๑) การฝังกยบอย่างถูกหยักสุขาภิบาย  
   (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา  
   (๔.๒.๓) การหมักท าปุ๋ยแยะการหมักท าก๊าซชีวภาพ  
   (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน  
   (๔.๒.๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 



  (๔.๓) ต้องท าการศึกษาความเหมาะสมแยะออกแบบเบื้องต้นก่อนท าการก่อสร้างระบบก าจัด  
มูยฝอย แยะมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูยฝอยในแต่ยะวิธีให้เป็นไปตามสุขยักษณะการจัดการ   
มูยฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผยกระทบต่อสุขภาพแยะสิ่งแวดย้อม  
  (๔.๔) การก าจัดมูยฝอยต้องไม่ส่งผยกระทบต่อสุขภาพแยะสิ่งแวดย้อมซ่ึงมีวิธีด าเนินการ ดังนี้   
                                (๔.๔.๑) การก าจัดมูยฝอยด้วยวิธีการฝังกยบอย่างถูกหยักสุขาภิบายต้องด าเนินการให้ถูก
สุขยักษณะแยะมีหยักเกณฑ์ ดังนี้  
    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ยุ่มน้ าชั้นที่ ๑ แยะชั้นที่ ๒ ห่าง จาก
สนามบิน บ่อน้ าดื่ม โรงงานผยิตน้ าประปา สถานศึกษา ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือแหย่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในกรณี
เป็นพื้นที่ยุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ าท่วมฉับพยัน หรือน้ าป่าไหยหยากต้องมีมาตรการป้องกันแยะแก้ไขเพ่ือไม่ให้ส่งผยกระทบ
ต่อสุขภาพแยะสิ่งแวดย้อม  
    (๒) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกยบจัดเป็นพ้ืนที่           
ส าหรับปยูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือยดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกยบแยะปัญหากยิ่นรบกวน  
    (๓) มีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าใต้ดินจากน้ าชะมูยฝอยโดยมีการบดอัด  
ก้นบ่อด้านย่างแยะด้านข้างให้แน่นแยะปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม  
    (๔) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูยฝอยจากก้นบ่อเพ่ือส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย         
ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ าใต้ดิน แยะมีกระบวนการบ าบัดน้ าชะมูยฝอยให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมาย         
ที่เก่ียวข้อง  
    (๕) มีการกยบทับหน้ามูยฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกยบทับอ่ืนแยะปิดการ        
ฝังกยบเมื่อบ่อฝังกยบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกยบด้วยดินหน้าอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม 
เพ่ือป้องกันกยิ่น การปยิวของมูยฝอย ไม่เป็นแหย่งเพาะพันธุ์สัตว์แยะแมยงพาหะนาโรครวมทั้งไม่ส่งผยกระทบต่อ
สิ่งแวดย้อม  
    (๖) มีการป้องกันกยิ่น การปยิวของมูยฝอย ฝุ่นยะอองจากการด าเนินงาน ความ
สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญแยะผยกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชนตยอดจนไม่เป็นแหย่งเพาะพันธุ์
สัตว์แยะแมยงพาหะน าโรค  
    (๗) ต้องมีระบบรวบรวมแยะระบายก๊าซออกจากหยุมฝังกยบแยะมีระบบเผา
ท ายายก๊าซ หรือมีระบบการน าก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพยิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
    (๘) มีบ่อส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ าใต้ดิน แยะในระหว่างการ
ด าเนินการฝังกยบให้รายงานผยการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก ๖ เดอืน กรณีท่ีมีการปิดบ่อฝังกยบแย้วให้มีการ
ตรวจสอบ ปียะ ๑ ครั้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวยา ๕ ปี  
   (๔.๔.๒) การก าจัดมูยฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ต้องด าเนินการให้ถูกสุขยักษณะแยะ    
มีหยักเกณฑ์ ดังนี้  
    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผยการศึกษาในข้อ ๔.๓ มีขนาดพ้ืนที่ 
เหมาะสมกับกระบวนการเผามูยฝอย มีการระบายอากาศแยะแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
 



    (๒) มีที่พักรวมมูยฝอยที่ต้องด้วยสุขยักษณะ ดังนี้  
         (ก) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะสามารถบรรจุมูยฝอยได้    
ไม่น้อยกว่า ๒ วัน มีการแยกเก็บมูยฝอยเป็นสัดส่วน ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวม ขนถ่าย อยู่ห่างจาก
แหย่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคแยะสถานที่ประกอบอาหาร  
         (ข) พื้น ผนัง เรียบ ท าด้วยวัสดุที่ทนทาน ท าความสะอาดง่าย มียักษณะ      
ปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์แยะแมยงพาหะนาโรค การระบายอากาศดี  
         (ค) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้ง เชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย เว้นแต่อาคาร 
ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  
         (ง) ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคยื่อนย้ายมูยฝอยได้โดยสะดวก  
         (จ) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณท่ีตั้งสถานที่พักรวมมูยฝอยมีข้อความที่มี
ขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูยฝอยทั่วไป” แยะมีการดูแยรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์
ยะ ๑ ครั้ง  
    (๓) มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูยฝอยจัดเป็นพ้ืนที่
ส าหรับปยูกต้นไม้ ถนน รางระบายน้ าผิวดิน เพ่ือยดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาแยะปัญหากยิ่น รบกวน  
    (๔) ต้องเผามูยฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า ๘๕๐ องศาเซยเซียสแยะมีระบบ ควบคุม
คุณภาพอากาศท่ีปย่อยออกจากปย่องเตาเผามูยฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปย่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูยฝอย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    (๕) มีการปูองกันกยิ่น การปยิวของมูยฝอย ฝุ่นยะอองจากการด าเนินงาน ความ
สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญแยะผยกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน ตยอดจนไม่เป็นแหย่งเพาะพันธุ์
สัตว์แยะแมยงพาหะน าโรค  
     (๖) มีการบ าบัดน้ าเสียจากระบบก าจัด แยะน้ าเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใน
สถานที่ก าจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      (๗) มีการก าจัดเถ้าหนัก โดยใช้วิธีการฝังกยบอย่างถูกหยักสุขาภิบายที่มีการ 
ป้องกันน้ าชะขี้เถ้าปนเปื้อนแหย่งน้ าผิวดินแยะใต้ดิน แยะต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บข้ีเถ้าหนักท่ีมีการป้องกัน ผยกระทบ
ต่อสิ่งแวดย้อมแยะมีมาตรการในการน าขี้เถ้าหนักออกไปก าจัดเป็นประจ า  
       (๘) มีการก าจัดขี้เถ้าเบาโดยใช้วิธีการฝังกยบอย่างปยอดภัยตามกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง แยะต้องมีพ้ืนที่ส าหรับเก็บขี้เถ้าเบาที่มีการปูองกันผยกระทบต่อสิ่งแวดย้อมแยะมีมาตรการในการน าขี้เถ้า
เบาออกไปก าจัดเป็นประจ า  
   (๔.๔.๓) การก าจัดมูยฝอยด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ยแยะการหมักท าก๊าซชีวภาพจะต้อง        
ด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขยักษณะแยะหยักเกณฑ์ ดังนี้  
    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม ให้เป็นไปตามผยการศึกษาในข้อ ๔.๓  
    (๒) อาคารคัดแยกมูยฝอย มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูยฝอยที่น ามาหมัก 
ท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ มีการระบายอากาศแยะแสงสว่างในอาคารคัดแยกมูยฝอยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  



    (๓) มีระบบบ าบัดกยิ่นจากมูยฝอยในอาคารคัดแยกมูยฝอยแยะอาคารระบบหมัก
ท าปุ๋ย  
    (๔) มีระบบป้องกันการปยิวของมูยฝอย ฝุ่นยะอองจากการด าเนินงาน ความ
สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญแยะผยกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน ตยอดจนไม่เป็น แหย่งเพาะพันธุ์
สัตว์แยะแมยงพาหะน าโรค  
    (๕) มูยฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักท าปุ๋ยหรือหมักท าก๊าซชีวภาพไม่ได้ ต้องมี
ระบบก าจัดหรือส่งไปก าจัดโดยวิธีการฝังกยบอย่างถูกหยักสุขาภิบาย หรือการเผาในเตาเผาหรืออาจมีการน ามูยฝอย 
น ากยับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์  
    (๖) ต้องบ าบัดน้ าชะมูยฝอย น้ าเสียจากสถานที่คัดแยกแยะสถานที่หมักท าปุ๋ยหรือ
ท าก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
    (๗) กรณีหมักท าก๊าซชีวภาพ บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ แยะมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการท างาน  
   (๔.๔.๔) การก าจัดมูยฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ซึ่งระบบก าจัดใช้วิธีการก าจัด
มากกว่า ๑ วิธีตามข้อ ๔.๑ ต้องด าเนินการให้ถูกสุขยักษณะแยะมีหยักเกณฑ์ ดังนี้  
    (๑) สถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูยฝอยที่ก าจัด  
    (๒) ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูยฝอย แยะอาคารอ่ืน ๆ ของระบบก าจัดมูยฝอย
ต้องมีการระบายอากาศแยะแสงสว่างในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

   (๓) ต้องมีระบบบ าบัดกยิ่นจากมูยฝอยในอาคารคัดแยกมูยฝอยแยะอาคารอ่ืนๆ 
    (๔) มีระบบป้องกันการปยิวของมูยฝอย ฝุ่นยะอองจากการด าเนินงาน ความ
สั่นสะเทือน เสียงดังรบกวน เหตุร าคาญแยะผยกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อชุมชน ตยอดจนไม่เป็นแหย่งเพาะพันธุ์
สัตว์แยะแมยงพาหะน าโรค  
    (๕) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการเผาในเตาเผาด าเนินการเผาให้ถูกต้อง
ด้วยสุขยักษณะแยะหยักเกณฑ์ตามข้อ ๔.๓.๒  
    (๖) ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยหรือท าก๊าซชีวภาพ จะต้อง      
ด าเนินการให้ต้องด้วยสุขยักษณะแยะหยักเกณฑ์ ตามข้อ ๔.๔.๓  
  (๔.๕) หยักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
   (๔.๕.๑) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับในการจัดการมูยฝอย อย่างน้อย ๒ คน      
โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้าน
สาธารณสุข ด้านสุขาภิบาย หรือด้านอนามัยสิ่งแวดย้อมด้านใดด้านหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาย วิศวกรรมสิ่งแวดย้อม 
หรือวิศวกรรมเครื่องกยด้านใดด้านหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
   (๔.๕.๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูยฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีแยะ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยแยะความปยอดภัยจากการท างาน  



   (๔.๕.๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคยที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน    
ก าจัดมูยฝอย รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์แยะเครื่องมือ  
ป้องกันอัคคีภัย ตยอดจนเครื่องมือปฐมพยาบายติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูยฝอยด้วย  
 ข้อ ๑6 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง
แยะความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกย่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหยักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แยะแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องแยะสมบูรณ์ในคราวเดียวกันแยะในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผยให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายยะเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดข้อบัญญัติ
องค์การบริการส่วนต าบยย่านรีนี้   
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในก าหนดเวยาตามวรรคสองให้ขยายเวยาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งยะไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวยาแยะเหตุจ าเป็นแต่ยะครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวยาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยาย
เวยาไว้แย้วนั้น แย้วแต่กรณี  
 ข้อ ๑7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวยาดังกย่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสยะสิทธิ์  
 ข้อ ๑8 ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหยักเกณฑ์ วิธีการ แยะเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูย  
   (๑.๑) ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง แยะท าความสะอาดเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้าหนังยางหยังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน  
   (๑.๒) ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูย โดยหยังจากดูดสิ่งปฏิกูยเสร็จแย้วให้ท าการ
ดูดน้ าสะอาดจากถังเพ่ือย้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูยแยะท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูยด้าน
นอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูยด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไยโซน ๕%)  
   (๑.๓) ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูยอย่างน้อยวันยะ ๑ ครั้งหยังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูยแย้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการย้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขยักษณะก่อนปย่อยทิ้งสู่สาธารณะ  
   (๑.๔) กรณีท่ีมีสิ่งปฏิกูยหกเรี่ยราด ให้ท าการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไยโซน ๕%) 
แย้วท าการย้างด้วยน้ าสะอาด  
   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูยอย่างน้อยปียะ ๑ ครั้ง  
   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูย  
   (๒.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูยตามหยักสุขาภิบายตามประเภทของระบบก าจัด  



   (๒.๒) ขณะปฏิบัติงาน ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้าหนัง
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง แยะท าความสะอาดเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้าหนังยางหยังจากเสร็จสิ้น การปฏิบัติงาน
ประจ าวัน  
   (๒.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูยอย่างน้อยปียะ 1 ครั้ง  
  (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูยฝอย  
   (๓.๑) ขณะท าการเก็บ ขนมูยฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง แยะท าความสะอาดเสื้อคยุม ถุงมือยางแยะรองเท้าหนังยาง หยังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน  
   (๓.๒) ท าความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูยฝอย อย่างน้อยวันยะ ๑ ครั้ง หยังจากท่ีออกปฏิบัติงาน
เก็บขนมูยฝอยแย้ว ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากการย้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขยักษณะก่อน
ปย่อยทิ้งสู่แหย่งน้ าสาธารณะ  
   (๓.๓) กรณีท่ีมีมูยฝอยตกหย่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย  
   (๓.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูยฝอย อย่างน้อยปียะ ๑ ครั้ง  
  (๔)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูยฝอย  
   (๔.๑) ด าเนินงานระบบก าจัดมูยฝอยตามหยักสุขาภิบายตามประเภทของระบบก าจัด  
   (๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง แยะ
ท าความสะอาดเสื้อคยุม ถุงมือยาง แยะรองเท้าหนังยางหยังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ประจ าวัน   
   (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูยฝอยอย่างน้อยปียะ ๑ ครั้ง  
   (๔.๔) ให้น าความในข้อ ๑๑ (๔) มาบังคับใช้โดยอนุโยม  
 ข้อ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ ดังต่อไปนี้  
   (1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บแยะขนสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
   (2) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต บรรดา
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีเท่านั้น  
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แย้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตแยะ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ ๑5 ข้อ ๑6 ข้อ ๑7 แยะข้อ ๑8 ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโยม  

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 4 
อัตราค่าธรรมเน ่ม แยะค่าปรับ 

---------------------- 

 ข้อ 20 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่
มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตยอดเวยาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวยาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยยะยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเยิกการด าเนินกิจการ
นั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม แยะค่าปรับจนครบ     
จ านวน  
 ข้อ 21 บรรดาค่าธรรมเนียมแยะค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
 ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้
ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ ๒3 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยแยะเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตยอดเวยาที่ประกอบกิจการ  
 ข้อ ๒4 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท ายาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายถูกท ายายหรือช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้าย 
ข้อบัญญัตินี้  
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตแยะการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหยักเกณฑ์ วิธีการแยะเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท ายาย หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหยืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
 ข้อ ๒5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีนี้ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอื ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรีนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวยาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  
 
 



 ข้อ 26 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   
          (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปแยะมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
  (๒)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตข้อบัญญัตินี้ แยะการไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผยกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
 ข้อ ๒7 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตแยะค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ     
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกย่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้
ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิย าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต แยะให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแย้วตั้งแต่เวยาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แย้วแต่กรณี  
 ข้อ ๒8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีก
ไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 ข้อ 29 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูย
หรือมูยฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต ด าเนินกิจการรับ    
ท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้อง      
ด าเนินการเก็บ ขน แยะก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขยักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดย      
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

---------------------- 

 ข้อ 30 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
                        ประกาศ   ณ   วันที่         เดือน                   พ.ศ. 2563  
 
  
        ( นายศุภณัฐ  ปัญญาคม )  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
 
 
             เห็นชอบ  
 
 
            (                                 )  
                  นา่อ าเภอสามเงา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญช ท้า่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบย่า่นร  
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่ พ.ศ.2563 

ย าดับ ประเภท ค่าธรรมเน ่ม 
1. ก.อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่ 

ค่าเก็บแยะขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูยครั้งหนึ่งๆ 
1.1  เศษของยูกบาศก์เมตรหรือยูกบาศก์เมตรแรก  
       แยะยูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                       ยูกบาศก์เมตรยะ 
1.2  เศษไม่เกินครึ่งยูกบาศก์เมตร  
       (เศษเกินครึ่งยูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ยูกบาศก์เมตร) 

 
 
 

250.-  
150.- 

2. 2.1  ค่าเก็บแยะขนมูยฝอยประจ าเดือน 
       ที่มีปริมาณแยะมูยฝอยวัน หนึ่งไม่เกิน 500 ยิตร  
       - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ยิตร                                    เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 20 ยิตร แต่ไม่เกิน 40 ยิตร                เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 40 ยิตร แต่ไม่เกิน 60 ยิตร                เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 60 ยิตร แต่ไม่เกิน 80 ยิตร                เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 80 ยิตร แต่ไม่เกิน 100 ยิตร              เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 100 ยิตร แต่ไม่เกิน 200 ยิตร            เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 200 ยิตร แต่ไม่เกิน 300 ยิตร            เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 300 ยิตร แต่ไม่เกิน 400 ยิตร            เดือนยะ  
       - วันหนึ่งเกิน 400 ยิตร แต่ไม่เกิน 500 ยิตร            เดือนยะ 

 
 

20.-  
40.- 

 60.-  
80.-  

100.-  
200.- 
300.-  
400.-  
500.- 

 2.2 ค่าเก็บแยะขนมูยฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูยฝอยวันหนึ่ง  
      เกิน 500 ยิตรขึ้นไป 
     - วันหนึ่งไม่เกิน 1 ยูกบาศก์เมตร                             เดือนยะ  
     - วันหนึ่งเกิน 1 ยูกบาศก์เมตร ค่าเก็บแยะขนทุกๆ 
        ยูกบาศก์เมตรหรือเศษของยูกบาศก์เมตร                 เดือนยะ 

 
 

1,000.- 
  

1,000.- 
 2.3  ค่าเก็บแยะขนมูยฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

     - ไม่เกิน 1 ยูกบาศก์เมตร                                       ครั้งยะ  
     - เกิน 1 ยูกบาศก์เมตร ค่าเก็บแยะขนทุกๆยูกบาศก์เมตร 
       หรือเศษของยูกบาศก์เมตร                        ยูกบาศก์เมตรยะ 

 
100.- 

  
100.- 

3. ข.อัตราค่าธรรมเน ่มในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ   รับท า การ
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่โด่ท าเป็นธุรกิจ หรือโด่รับ
ประโ่ชน์ตอบแทนด้ว่การคิดค่าบริการ  
3.1  รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย  
3.2  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย 
 
 
 
 

 
 
 

1,000.- 
 3,000.- 



ย าดับ ประเภท ค่าธรรมเน ่ม 
4 ค่าก าจัดมูยฝอยทั่วไป 

4.1  ค่าก าจัดมูยฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน                   
   1. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ยิตร                          เดือนยะ 
   2. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ยิตร แต่ไม่เกิน        
       500 ยิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 20 ยิตรในอัตราต่อหน่วย   หน่วยยะ 
       ( เศษไม่เกิน 10 ยิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย                                                        
       เศษเกิน 10 ยิตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย )                     
   3. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ยิตร  
       แต่ไม่เกิน 1 ยูกบาศก์เมตร                                         เดือนยะ 
   4. กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ยูกบาศก์เมตร 
       ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ยูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย      หน่วยยะ     
       (เศษไม่เกินครึ่งยูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
       เศษเกินครึ่งยูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย )            

 
 

50.- 
 

50.- 
 
 
 

1,000.- 
 

1,000.- 

 4.2  ค่าก าจัดขยะมูยฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
       1. กรณีท่ีมีปริมาณไม่เกิน 500 ยิตร                             หน่วยยะ 
       2. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 500 ยิตร แต่ไม่เกิน                      
           1 ยูกบาศก์เมตร                                                 หน่วยยะ 
       3. กรณีท่ีมีปริมาณเกิน 1 ยูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย 
           ทุก ๆ 1 ยูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย                    หน่วยยะ 
           ( เศษไม่เกินครึ่งยูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  
           เศษเกินครึ่งยูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย ) 

 
60.- 

 
80.- 

 
80.- 

 4.3  ค่าก าจัดมูยฝอยทั่วไป  
       กรณีสถานท่ีพักนักท่องเที่ยวให้คิดเพ่ิมในอัตรา             ต่อคนต่อวัน 

 
2.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับบริการจัดเก็บข่ะมูยฝอ่ 
 

       เขียนที่.................................................................  
       วันที่...........เดือน........................พ.ศ...................  

  ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ.................ป ีสัญชาติ............. ..................  
อยู่บ้านเยขท่ี.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................ถนน................................ .ต าบย...................................... 
 อ าเภอ...........................จังหวัด...........................................หมายเยขโทรศัพท์.............................. ............................  

  ขอยื่นความจ านงให้องค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  เข้าด าเนินการจัดเก็บขยะมูยฝอยที่ 
(บ้านเยขท่ี).....................................................หมู่ที่............. ต าบยย่านรี  อ าเภอสามเงา  จังหวัดตาก มีปริมาณขยะมูย
ฝอยเฉยี่ยวันยะ.............กิโยกรัม เป็นขยะมูยฝอยประเภท.................................... พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหยักฐานแยะ
เอกสารมาด้วย ดังนี้  
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัว........................................... (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ ฯยฯ)  
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  3. หยักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
   3.1...............................................................................................................  
   3.2..............................................................................................................  
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามท่ีปรากฏตามแบบค าขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ แยะ ข้าพเจ้า
ยินยอมท่ีต้องช าระค่าจัดเก็บแยะขนขยะมูยฝอย แยะค่าธรรมเนียมอ่ืนตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย พ.ศ. 2563 ก าหนดไว้  
 
 
       ยงชื่อ..........................................................  
              (........................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             แบบ สม.1  
ค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอ่ 

เยขที่รับ……./……....... 

        เขียนที่…………………………………………………..…….  
        วันที่………..เดือน……………………พ.ศ……….……..... 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………..อายุ………….….ปี สัญชาติ………………..……..                             
อยู่บ้านเยขท่ี…..………..หมู่ที่……….ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบย/แขวง………………………. 
อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร………………………………  

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูย ฝอย
ประเภท……………………………………………………………………………….……….ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี   
โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………………………………………………………………จ านวนคนงาน………..….คน 
ตั้งอยู่ ณ เยขที่…………หมู่ที่……….ต าบย………………………………อ าเภอ………………….จังหวดั………………………… 
โทรศัพท์…………………………………………………โทรสาร……………………………………………………………………………….. 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารแยะหยักฐานต่างๆมาด้วยแย้ว คือ  
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  3. ส าเนาใบทะเบียนบ้าน นิติบุคคย (ถ้ามี)  
  4. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  5. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการแยะผู้รับบริการ  
  6. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอย  
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 

       (ยงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต  
             (……………………………………………………)  
 
 
 
 
 



-2- 
ส่วนของเจ้าหน้าท ่  
เยขที่…………………………….ได้รับเรื่องเมื่อวันที่………………เดือน…………………………พ.ศ…………………………… ตรวจสอบ
แย้ว เอกสารหยักฐาน       ครบ  
        ไม่ครบ  คือ  

      1)……………………………………………………………..  
     2) ……………………………………………………………  
     3) …………………………………………………………... 
 
      (ยงชื่อ)………………………………………………………  
              (                               ) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต แยะควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 (     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
      (ยงชื่อ)……………………………………………………………  
                     (                                     )  
 
                        วันที…่…………/………….……../………………..  
 

     ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

(     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้  
(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  
      (ยงชื่อ)…………………………………………………….  
                                       ( นายศุภณัฐ  ปัญญาคม )  
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
                                วันที…่………/………………/……………… 

                                                                                                            
 



แบบ สม.2  
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอ่ 
 

เย่มที่………….เยขที…่………….ปี…………..  

 อนุญาตให้………………………………………….………………อายุ……….……….ปีสัญชาติ…………….…………..               
อยู่บ้านเยขท่ี…………หมู่ที่…….…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบย/แขวง………..…………………  
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร……………………………….  
 ข้อ 1. ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอย ประเภท………………….. 
…………………………………………….ค่าธรรมเนียม…………………………บาท ใบเสร็จรับเงินเย่มที่……..……..เยขที่…….….  
ยงวันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………………………โดยใช้ชื่อกิจการว่า…………………………………………...  
จ านวนคนงาน…………………..คน ตั้งอยู่ ณ เยขที่……....หมู่ที…่…....ถนน…………………….ต าบย/แขวง…………………. 
………………………..อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์……………………….................... 
โทรสาร…………………………………….  
 ข้อ 2  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
     (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี   เรื่อง  การก าจัด 
                                สิ่งปฏิกูยแยะมูยฝอย พ.ศ.2558  
     (2) อ่ืนๆ  

   (2.1)……………………………………………………………………………………………………..  
   (2.2)……………………………………………………………………………………………………..  

 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้จนถึงวันที่………….เดือน……………………….พ.ศ…………………………………   

 ออกให้ ณ วันที่…………….เดือน………………………พ.ศ……………………………  
  
ยงชื่อ………………………………………………….    ยงชื่อ………………………………………………….        
      (………………………………………………….)                           ( นายศุภณัฐ  ปัญญาคม )  
                     ผู้รับเงิน                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
 
 
 ค าเตือน  1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  
 2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
 
 
 



แบบ สม.3  
ค าขอต่ออาุ่ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอ่ 
 

เยขที่รับ………………../………………………  
      เขียนที่……………………………………………………………… 
     วันที่………………เดือน…………………………………พ.ศ…………………..  

 ข้าพเจ้า……………………….………………………………อายุ………..………ปีสัญชาติ…………………..…………… 
อยู่บ้านเยขท่ี…………หมู่ที่……….…..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบย/แขวง……..………………….  
อ าเภอ/เขต………….………………….จังหวัด…………….………โทรศัพท์…….…………………….โทรสาร……………………………  

 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือ มูยฝอย
ประเภท……………………………………………………………………………….………ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………………………………………………….จ านวนคนงาน…………………..…… คน 
ตั้งอยู่ ณ เยขที่…………..…หมู่ที…่.……ถนน………………………………ต าบย/แขวง…………………………………………………           
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………….โทรสาร……………………………  

 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารแยะหยักฐานต่างๆมาด้วยแย้ว คือ  
 1)  ใบอนุญาตเดิม  
 2) ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 3) ……………………………………………………………………………………………………………………………  

   ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ยงชื่อ)……………………………………………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
              (……………………………………..………)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-2- 
ส่วนของเจ้าหน้าท ่  

เยขที่…………………………………………….ได้รับเรื่องเมื่อวันที่…………เดือน……………………………พ.ศ………………… 
ตรวจสอบแย้ว เอกสารหยักฐาน      ครบ  
      ไม่ครบ คือ  
     1)……………………………………………………………..  
     2)……………………………………………………………..  
     3)…………………………………………………………….. 
 
      (ยงชื่อ)……………………………………………………….  
       (……………………………………………………) 
      ต าแหน่ง…………………………………………………….  
ความเห็นของปยัดองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี  
 (    ) เห็นสมควรอนุญาต แยะควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 (    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
      (ยงชื่อ)…………………………………………………………  
           (                                ) 
 
             วันที่……..……/…………………../……………….  
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(    ) อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้  
(    ) ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
      (ยงชื่อ)…………………………………………………..  
           ( นายศุภณัฐ  ปัญญาคม )  
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี                                   
                                                                     วันที่……..…./……..…………/……………..  

                                                                                                       



  แบบ สม.4  
ค าขออนุญาตการต่างๆ 

เก ่่วกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูยหรือมูยฝอ่ 
 

เยขที่รับ………………../………………………  
      เขียนที่………………………………………………………………  
      วันที่…………เดือน………..……………พ.ศ…………………..  

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………อายุ………………ปีสัญชาติ…………………………  
อยู่บ้านเยขท่ี…………หมู่ที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน……………………ต าบย/แขวง……………………….  
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร……………………………  
โดยใช้ชื่อกิจการว่า……………………………………………………………………………….จ านวนคนงาน……………………… คน 
ตั้งอยู่ ณ เยขที่…………หมู่ที่………ถนน………………………………ต าบย/แขวง…………………………………………………           
อ าเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………....โทรสาร……………………………  

 ขอยื่นค าขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบยย่านรี ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ยงชื่อ)……………………………………………………..ผู้ขออนุญาต  
              (……………………………………………………..) 
 


