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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองโดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองและนายอําเภอบางบัวทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหมีผลใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองเมื่อพนกําหนด  

ส่ีสิบหาวันตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “บานพักอาศัยทั่วไป”  หมายความวา  บาน  ท่ีอยูอาศัย  ที่พัก  ซึ่งโดยปกตบิุคคลใชอยู

อาศัยได  ทั้งกลางวันและกลางคืน  ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวร  หรือชั่วคราว 

  “บานพักอาศัยที่ประกอบกิจการ”  หมายความวา  บานพักอาศัยทั่วไปและไดใช

บานพักอาศัยนั้นทําประโยชนทางธุรกิจการคา  การคาขาย  หรือบริการธุรกิจ  เปนตน  ไมวาจะประกอบ

กิจการเองหรือใหบุคคลอื่นเชาเพ่ือประกอบกิจการ 

  “อาคารพาณิชย”  หมายความวา  อาคารท่ีใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรม   

หรือบริการธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมเกิน  ๕  แรงมา   

และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใด  ท่ีกอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน  ๒๐  เมตร   

ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทาง  ซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ  

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใด  เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   
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ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองและระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลบางบัวทองมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลบางบัวทอง  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ 

ทางสาธารณะนอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองจัดไวให 

  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บางบัวทองจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองกําหนด   

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   
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  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กิจการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) รถขนถายส่ิงปฏิกูลตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกและ 

มีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) สวนของรถที่ใชบรรจุส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด  มีฝาปด  

สามารถปองกันกล่ินสัตวและแมลงนําโรคได  และมีฝาปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๒) วัสดุอุปกรณที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  เชน  ทอ  สายยาง  สายดูด  

ตองอยูในสภาพที่ใชงานไดไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลท่ีมีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

ที่ใชการไดดีและมองเห็นระดับไดอยางชัดเจน 

    (๑.๑.๔) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อ  ที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

    (๑.๑.๕) ตองมีขอความติดดานขางและดานหลังรถ  โดยใชตัวอักษร

ขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  ดังนี้ 

 

รถขนถายสิ่งปฏิกูล  ปริมาตร  บรรจ…ุ…………ลูกบาศกเมตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริการสวนตําบลบางบัวทอง 

ใบอนุญาตเลขท่ี………....../...........……. 

ช่ือบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท 

    

   (๑.๒) กรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ตองมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลไมกอใหเกิดเหตุรําคาญและมลพิษตอสภาพแวดลอม 
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   (๑.๓) ผูปฏิบัติงานตองสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทายางขณะปฏิบัติงาน 

ดูดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๔) หลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลวใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (๑.๔.๑) ทําความสะอาดทอ  สายดูด  หรืออุปกรณอื่นที่ สัมผัสกับ 

ส่ิงปฏิกูลใหสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล 

    (๑.๔.๒) กรณีปรากฏมีส่ิงปฏิกูลรั่ว  ซึม  ตกเรี่ยราด  ใหรีบดําเนินการ

ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอม 

   (๑.๕) ทําความสะอาดรถ  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทา  และอุปกรณที่ใชทุกวัน 

ที่ปฏิบัติงาน 

   (๑.๖) ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอย  ปละ  ๑  ครั้ง   

ทั้งนี้  เพ่ือเปนการคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๒) กิจการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๒.๑) รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  ตองไดรับการออกแบบ  ประกอบและสราง

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบก  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว  

ตกหลนของมูลฝอย  และการรั่วไหลของน้าํเสียจากมลูฝอย  ในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง

สถานที่กําจัด 

   (๒.๒) รถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  ตองมีขอความติดไวดานขางและดานหลังรถ  

ตามขนาดรูปลักษณะและสีที่องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองเห็นสมควรดวยตัวอักษรขนาดท่ีเห็นได

ชัดเจน  ดังนี้ 

 

รถเก็บขนมูลฝอย  ปริมาตร 

ไดรับอนุญาตจากองคการบริการสวนตําบลบางบัวทอง 

ใบอนุญาตเลขท่ี………......./...........……. 

ช่ือบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท 

 

   (๒.๓) ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บ  ขนมูลฝอย  ตลอดจน

วัสดุอุปกรณในการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
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   (๒.๔) ผูรับจางตองจัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยสําหรับผูสัญจรทางเทา  ริมถนน

ในเขตพ้ืนที่ใหบริการตามรูปแบบ  ชนิด  ขนาดและตําแหนงทีอ่งคการบริหารสวนตาํบลบางบัวทองกําหนด 

   (๒.๕) ผูรับจางจะตองทําการเก็บ  ขนมูลฝอยที่จัดเก็บแลว  ไปกําจัดยังสถานที่

แจงไวในแบบคําขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

   (๒.๖) สถานท่ีประกอบการตองมีท่ีตั้งที่ทําการถาวร  มีเจาหนาท่ีประจําท่ีสามารถ

ติดตอไดสะดวกตลอดเวลาทํางานปกติ  มีโทรศัพทใหประชาชนสามารถโทรศัพทติดตอหรือรองเรียนได 

   (๒.๗) ผูรับจางตองจัดใหมีสถานท่ีหรืออาคารจอดรถเก็บ  ขนมูลฝอยทุกคัน  

ตองรักษาสถานท่ีดังกลาวอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๘) ผูรับจางตองทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  ตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของ  

อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากออกปฏิบัตงิานเก็บ  ขน  มูลฝอยและน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรบั

การบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๙) ในระหวางการปฏิบัติงานผูรับจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ

เก็บ  ขน  มูลฝอยในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางานหรือกอใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 

   (๒.๑๐) กรณีมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เปนตนวา  งานประเพณี  งานเทศกาล  

งานนักขัตฤกษตาง ๆ  หรืองานอื่น ๆ  ที่จัดโดยสวนราชการหรือเอกชน  องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง

จะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาเปนกรณีพิเศษ  โดยผูรับจางไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

   (๒.๑๑) ตองมีการตรวจสุขภาพของพนักงานผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

ทั้งนี้  เพ่ือคุมครองสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 

  (๓) กิจการกําจัดมูลฝอย 

ผูที่ดําเนินการรับกําจัดมูลฝอยตองปฏิบัติตามประกาศขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล

บางบัวทอง  หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือตามขอแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ  ตองมีการปฏิบัติการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  โดยไมกอใหเกิด

อันตรายและการแพรเชื้อโรคตามวิธีการท่ีถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   
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หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือ

ความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  กอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว   

ทายขอบัญญัติในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต  

ผูไดรับใบอนุญาต  จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลบางบัวทอง 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบางบัวทองกําหนด  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทน

ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 
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  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี   

ขอ ๒๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วิเชียร  เจริญนนทสิทธิ ์

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางบัวทอง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง 

เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี     ประเภท                                                     อัตราคาธรรมเนียม  

   (บาท) 

๑. อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยคาเก็บขยะมูลฝอยครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๑.๑  คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารท่ีอยูอาศัย   
  ๑.๑.๑  บานพักอาศัยท่ัวไป เดือนละ ๓๐ 

  ๑.๑.๒  บานพักอาศัยท่ีประกอบกิจการ เดือนละ ๔๐ 

  ๑.๑.๓  อาคารพาณิชย  เดือนละ/คูหา ๔๐ 

 ๑.๒  คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  

  หรือสถานท่ีซ่ึงมีขยะมูลฝอยมาก 

  ๑.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๐.๕ ลกูบาศกเมตร เดือนละ           ๑๐๐ 

  ๑.๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๐.๕ ลูกบาศกเมตร ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๒๐๐ 

  ๑.๒.๓  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ไมเกิน ๒ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๓๐๐ 

  ๑.๒.๔  วันหนึ่งเกิน ๒ ลูกบาศกเมตรข้ึนไป เดือนละ  ๕๐๐  

 ๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนรายครั้ง ท่ีมีปริมาณ มูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
  ๑.๓.๑  ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                ครั้งละ ๑๕๐ 
  ๑.๓.๒  ครั้งหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน ๒ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๓๐๐  
  ๑.๓.๓  ลูกบาศกเมตรตอไป คิดเพ่ิมลูกบาศกเมตรละ   ๑๕๐ 

๒. คาเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๒.๑  เศษของลูกบาศกหรือลูกบาศกเมตรแรก  
  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ  ๒๕๐  

 ๒.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป (เศษเกินครึ่ง 
  ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร)  ๑๕๐  

๓. อัตราคาธรรมเนียมในการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
 หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 ๓.๑  รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๓.๓  รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานเผาขยะ  ตันละ ๑,๐๐๐  

 ๓.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานหมักทําปุย  ตันละ ๑,๐๐๐  

 ๓.๕  รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบ  ตันละ    ๕๐๐  

 ๓.๖  ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว  ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 ๓.๗  ใหบริการหองสุขาชั่วคราว  ตอคนตอครั้ง        ๕  

 ๓.๘  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ฉบับละ ๑,๐๐๐ 

 ๓.๙  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว  ตอคนตอครั้ง         ๕  


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


