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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้วว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพ้ว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้วและนายอําเภอบ้านแพ้ว  
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  เร่ือง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริการส่วนตําบลบ้านแพ้วตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ  ๕  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่
หรือนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

    “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

    “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความว่า  ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย  
ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านแพ้ว  ผู้ซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว   

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

ข้อ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   
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ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ  ๑๐  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ  ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น   

ข้อ  ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพ้ว  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแพ้ว  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๙  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตาม  ข้อบัญญัตินี้  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  จัดไว้ให้  หรืออนุญาตให้ดําเนินการ 

  (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอย  หรือสิ่งเปรอะเป้ือนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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   (๓)  ห้ามผู้ใดลักลอบ  หรือทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน  ทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

   (๔)  ห้ามผู้ใดทําการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  
เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  เว้นแต่จะเป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   (๕)  หากผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจน
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องทําการจัดเก็บ  ขน  และ
กําจัด  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กําหนด  เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  หากผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่านั้น
ยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่เป็นไปตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแพ้ว  ทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสถานที่ดังกล่าว   
และผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่านั้น  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด 
ท้ายข้อบัญญัตินี้   

   (๖)  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้งกากอุตสาหกรรม  และ 
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น   

ข้อ  ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้วกําหนดไว้  พร้อมกับเอกสาร
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
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   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย 

   (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน  ความพร้อมด้านกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 

   (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้วประกาศกําหนด 
ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๐  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
       (๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
         (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
         (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ  

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

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
         (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้

ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมี
ขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  ประกาศกําหนด 

       (๑.๒)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ    
ผู้ปฏิบัติงาน 

       (๑.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่ง
ปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

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

แหล่งน้ํา  น้ําใต้ดิน  พืชผลทางการเกษตร 
         (๒.๒.๒)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนําโรค 
         (๒.๒.๓)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิด

เหตุรําคาญ  
   (๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  
       (๓.๑)  หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย  ต้องมีลักษณะดังนี้   
         (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่ร่ัวซึม  มีลักษณะ

ปกปิด  เป็นแบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และทําความสะอาดง่าย 
         (๓.๑.๒)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอยเพื่อมิ

ให้ร่ัวไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 
         (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจํายานพาหนะ

ชนิดไม่ก่อให้เกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

         (๓ .๑ .๔ )   ยานพาหนะขนมูลฝอยต้อง มีความปลอดภัยสํ าห รับ 
การปฏิบัติงาน  ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

       (๓.๒)  หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
         (๓.๒.๑)  ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
         (๓.๒.๒)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน  ในขณะทําหน้าที่เก่ียวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๔)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
       (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กําจัดมูลฝอย 
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       (๔.๒)  หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอย  ต้องกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้  แต่วิธีการน้ีไม่นําไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือ  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

         (๔.๒.๑)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
         (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 
         (๔.๒.๓)  การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ 
         (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 
         (๔.๒.๕)  วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       (๔.๓)  ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นก่อนทําการก่อสร้าง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

       (๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
วิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

         (๔.๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต้อง
ดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่  ๑   
และชั้นที่  ๒  ห่างจากสนามบิน  บ่อน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  
โบราณสถาน  หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  ในกรณีเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลัน  หรือน้ําป่า
ไหลหลากต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

๒)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบ  
จัดเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการฝังกลบ
และปัญหากลิ่นรบกวน 

๓)  มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ําใต้ดินจากน้ําชะมูลฝอย  
โดยมีการบดอัดก้นบ่อด้านล่างและด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม 
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๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากก้นบ่อเพื่อส่งไปยังระบบ
บําบัดน้ํ าเสียที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนน้ําใต้ดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ํ าชะมูลฝอย   
ให้ได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๕)  มีการกลบทับหน้ามูลฝอยรายวันด้วยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น  
และปิดการฝังกลบเมื่อบ่อฝังกลบเต็ม  โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหน้าอย่างน้อย  ๖๐  เซนติเมตร  
หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม  เพื่อป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ 
แมลงพาหะนําโรค  รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๖)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจาก 
การดําเนินงานความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

๗)  ต้องมีระบบรวบรวมและระบายก๊าซออกจากหลุมฝังกลบ
และมีระบบเผาทําลายก๊าซ  หรือมีระบบการนําก๊าซไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

๘)  มีบ่อสําหรับตรวจสอบการปนเป้ือนของน้ําใต้ดิน  และ 
ในระหว่างการดําเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปิด 
บ่อฝังกลบแล้วให้มีการตรวจสอบ  ปีละ  ๑  คร้ัง  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา  ๕  ปี 

         (๔.๔.๒)  การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในเตาเผา  ต้องดําเนินการให้ 
ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ให้เป็นไปตามผลการศึกษาตามความ
ใน  ๔.๓  มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

๒)  มีที่พักรวมมูลฝอย  ที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(ก)  เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ  

สามารถบรรจุมูลฝอยได้  ไม่น้อยกว่า  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเป็นสัดส่วน  ตั้งอยู่ในสถานที่สะดวก
ต่อการเก็บรวบรวม  ขนถ่าย  อยู่ห่างจากแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบอาหาร 

(ข)  พื้น  ผนัง  เรียบ  ทําด้วยวัสดุที่ทนทาน  ทําความสะอาดง่าย  
มีลักษณะปิดมิดชิด  สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศด ี
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(ค)  มีรางหรือท่อระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมต่อกับระบบบําบัดน้ําเสีย  
เว้นแต่อาคารไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

(ง)  ประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้
โดยสะดวก 

(จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวม 
มูลฝอยมีข้อความที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจนว่า  “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑  คร้ัง 

๓)  มีพื้นที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามูลฝอย
จัดเป็นพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและ
ปัญหากลิ่นรบกวน 

๔)  ต้องเผามูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า  ๘๕๐  องศาเซลเซียส  และ 
มีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผามูลฝอยให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสีย  จากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๕)  มีการป้องกันกลิ่น  การปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการ
ดําเนินงาน  ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  
ตลอดจนไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

๖)  มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัดและน้ําเสียใด ๆ  ทั้งหมด 
ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๗)  มีการกําจัดเถ้าหนัก  โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ที่มีการป้องกันน้ําชะขี้เถ้าปนเป้ือนแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน  และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถ้าหนักที่มีการ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการนําขี้เถ้าหนักออกไปกําจัดเป็นประจํา 

๘ )   มีการกําจัดขี้ เถ้ า เบาโดยใช้วิ ธีการฝั งกลบอย่างปลอดภัย 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และต้องมีพื้นที่สําหรับเก็บขี้เถ้าเบาที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
และมีมาตรการในการนําขี้เถ้าเบาออกไปกําจัดเป็นประจํา 

       (๔.๔.๓)  การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ
จะต้องดําเนินการให้ต้องด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเ้ป็นไปตามผลการศึกษาตามความใน  ๔.๓ 
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๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่นํามา
หมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคารคัดแยกมูลฝอยที่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 

๓)  มีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคาร
ระบบหมักทําปุ๋ย 

๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน 
ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจน 
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกส่วนที่หมักทําปุ๋ยหรือหมักทําก๊าซชีวภาพไม่ได้  
ต้องมีระบบกําจัดหรือส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา  หรือ
อาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

๖)  ต้องบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทํา
ปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๗)  กรณีหมักทําก๊าซชีวภาพ  บ่อหมักต้องเป็นระบบปิด  มีการนําก๊าซ
ชีวภาพไปใช้ประโยชน์  และมีระบบเผาก๊าซทิ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพหยุดการทํางาน 

  (๔.๔.๔) การกําจัดมูลฝอยด้วยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใช้วิธีการกําจัด
มากกว่า  ๑  วิธีตามความใน  ๔.๑  ต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 
๒)  ในกรณีที่มีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น  ๆ  ของระบบกําจัดมูล

ฝอยต้องมีการระบายอากาศและแสงสว่างในอาคาร  ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๓)  ต้องมีระบบบําบัดกลิ่นจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอยและอาคารอื่น ๆ 
๔)  มีระบบป้องกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุ่นละอองจากการดําเนินงาน 

ความสั่นสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน  ตลอดจนไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

๕)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาให้ต้อง
ด้วยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์  ตามความใน  ๔.๓.๒ 

๖)  ในกรณีที่มีหรือใช้ระบบกําจัดโดยการหมักทําปุ๋ยหรือทําก๊าซชีวภาพ
จะต้องดําเนินการให้ต้องดว้ยสุขลักษณะและหลักเกณฑ์ตามความใน  ๔.๔.๓ 
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(๔.๕)  หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  (๔.๕.๑)  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอยอย่างน้อย  ๒  คน  

โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ด้านสาธารณสุข  ด้านสุขาภิบาล  หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง  ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในด้านสุขาภิบาล  
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือวิศวกรรมเคร่ืองกลด้านใดด้านหน่ึง  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

  (๔.๕.๒)  ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอย  ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

  (๔.๕.๓)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน
กําจัดมูลฝอย  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  มีอุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยด้วย 

ข้อ  ๑๓  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   
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ข้อ  ๑๔  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง          
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ 
ถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้   

   (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
       (๑ .๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้า 
หนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

       (๑.๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จ
แล้ว        ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาด
ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 

       (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือ
กําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

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

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

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจาก
เสร็จสิ้น  การปฏิบัติงานประจําวัน 

       (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
   (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
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    (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง 
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

    (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

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

หุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจําวัน 

    (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
    (๔.๔)  ให้นําความในข้อ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  เท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ        

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นําความในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓      

ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  ให้นํามาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ  ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย      

ข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๑๘  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแพ้ว   

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้วกําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ  ไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๓  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใชใ้บอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
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   (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ  ๒๔  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการ
งานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๕  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๒๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆท่ีอยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ข้อ  ๒๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๙  ผู้ใดที่รับอนุญาตเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้  มีผลใช้บังคับให้
ดําเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  เม่ือต่ออายุใบอนุญาต  ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม  หลักเกณฑ์  
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วิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ไม่เกิน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ  หรือข้อบัญญัตินี้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ  ๓๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชัยยันต์  ฉายะยันตร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแพ้ว 



 
 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแพว 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บ  และขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

(๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระ  หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง  ๆ  เศษของลูกบาศก

เมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ  ๆ  ไป  ลูกบาศกเมตรละ   

(๑.๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิด

เทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

(๒.๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจําเดือน   

   (๒.๑.๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร    เดือนละ   

   (๒.๑.๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร    เดือนละ 

   (๒.๑.๓)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร    เดือนละ 

   (๒.๑.๔)  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร    เดือนละ   

   (๒.๑.๕)  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ       

   (๒.๑.๖)  วันหนึง่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ   

   (๒.๑.๗)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 

   (๒.๑.๘)  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 

   (๒.๑.๙)  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

(๒.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับตลาด  โรงงาน

อุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีซ่ึงมีมูลฝอยมาก  (เกิน  ๕๐๐  ลิตร/วันข้ึนไป) 

   (๒.๒.๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

   (๒.๒.๒)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก  ๆ   ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

(๒.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง  ๆ 

   (๒.๓.๑)  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร    ครั้งละ 

   (๒.๓.๒)  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและคาขนทุก  ๆ   

ลูกบาศกเมตร   

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๓๐ 

๖๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๗๐๐ 

๙๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

  

 

 



 

คู่มือสาํหรบัประชาํชน 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ.  ............... 

 

ขาพเจา.........................................................อายุ................ป  สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี................. 

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................ถนน.................แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ.............................  

เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.  ............................  จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท................................................................................. 

โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................ตารางเมตร 

(  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.............................................................................................. 

มีคนงาน....................คน  ใชเครื่องจักรขนาด...............................แรงมา 

(  )  กิจการตลาด  ประเภท............................................................................................................................ 

(  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ  จําหนายสินคาประเภท......................................................... 

ณ  บริเวณ..............................................โดยวิธีการ....................................................................................... 

(  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................................ 

  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี..........................................................................     

  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................................. 

  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................................... 

ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)....................................................................พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบ

หลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.........................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑)  ..................................................................................................................................................... 

๓.๒)  ..................................................................................................................................................... 

๔)  ................................................................................................................................................................ 

๕)  ................................................................................................................................................................ 

 

 

  (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

                                     (.....................................................) 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต  และกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้...................................................................................... 

(  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ............................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

.. 

 

(ลงชื่อ)...........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 

        (...............................................) 

ตําแหนง.................................................... 

    วันท่ี............../............../.............. 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

      (  )  อนุญาตใหประกอบการได 

      (  )  ไมอนุญาตใหประกอบการ 

                  (ลงชื่อ)..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

  (............................................) 

  ตําแหนง.......................................... 

    วันท่ี............./............../............ 

 



 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี........................................................ 

วันท่ี................เดือน............................พ.ศ.  ............ 

 

ขาพเจา........................................................อายุ.................ป  สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี.................. 

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...............ถนน..............แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ...............................

เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.  ...............................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท...................................  

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................................ 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี............../............ออกใหเม่ือวันท่ี.............เดือน.....................พ.ศ.  ................  

ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน).......................................................................... 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑)  สําเนาบัตรประจําตัว......................................................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 

๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

๓.๑)  ................................................................................................................................................ 

๓.๒)  …………………………………………………………………………........................................................... 

๔)  ................................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                    ลงชื่อ.............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

      (............................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต 
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต 
เพราะ............................................................... 
ลงชื่อ.....................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
     (.......................................) 
ตําแหนง........................................ 
วันท่ี........./............/............ 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
ลงชื่อ.....................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (.......................................) 
ตําแหนง......................................... 
วันท่ี........./............/........... 
 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

เขียนท่ี.............................................. 

วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................. 

 

ขาพเจา.......................................................อายุ............ป  สญัชาติ....................อยูบานเลขท่ี.......................

หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ.......................  

เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.  ...........................  จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท......................................

เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................ใบอนุญาตเลมท่ี…..........เลขท่ี….................

พ.ศ..................  ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ..............................................................................

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจา 

 

  สูญหาย      ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ 

 

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.  สําเนาบัตรประจาตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ)  และสําเนาทะเบียน 

บานของผูรับใบอนุญาต 

๒.  กรณีเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 

๓.  กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนํา 

หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๔.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหนําสําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีมาแสดง 

๕.  กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดง 

๖.  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

ลงชื่อ.........................................................ผูยื่นคําขอ 

      (........................................................) 

 
 
 
 
 
 


