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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาและนายอําเภอดานขุนทด  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาใหใชบังคับตั้งแต 

วันถัดจากวันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่นและหมายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกา  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาอาจรวมกับหนวยงานรัฐ  

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ไดในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหาร

สวนตําบลบานเกา  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  โดยทําธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกามอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาและระเบียบปฏิบัติ ได 

ตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกามอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมใหบริการแกองคการบริหาร
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สวนตําบลบานเกาตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบานเกาจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๑  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 
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    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  รถดูดส่ิงปฏิกูล  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดเห็นไดชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

   (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวา

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองดังกลาว 

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑)  รับทําการเก็บ  ขน  ไดเฉพาะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเทานั้น 

   (๑.๒)  หามทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลในท่ีหรือทางสาธารณะ 

   (๑.๓)  วิธีการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงสาธารณสุข 

   (๑.๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด  

  (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๒.๑)  หามทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

   (๒.๒)  วิธีการกําจัดมูลฝอยใหเปนไปอยางถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข 

   (๒.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
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หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกา 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกากําหนด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช  

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  

ขอ  ๒๕  เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขน  และกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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ขอ  ๒๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มงคล  ออนพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม (บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

คาเก็บขนส่ิงปฏิกูล  

เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร 

ตอ ๆ ไป  ลูกบาศกเมตรละ                                                                             

เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

(๑) คาเก็บ ขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

     - วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                       เดือนละ                        

     - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร                   เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                   เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                   เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                 เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร               เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร               เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร               เดือนละ 

     - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร               เดือนละ 

(๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

     - วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                              เดือนละ                     

     - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                          เดือนละ                  

(๓) คาเก็บและขนมูลฝอย เปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

     - ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                       ครั้งละ 

     - เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก  ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                         ลูกบาศกเมตรละ                  

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   

(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(คาธรรมเนียม/ป)                                                     ฉบับละ 

(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

(คาธรรมเนียม/ป)                                                     ฉบับละ 
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๑๕๐ 

 

 

 

 

๓๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๕๐ 

๔๕๐ 

๖๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 
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