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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

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  องคการบริหารสวนตําบลบอเงิน

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลบอเงินและนายอําเภอลาดหลุมแกว  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอเงินตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบอเงินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร

สวนตําบลบอเงิน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลบอเงิน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
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การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบอเงินจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่ 

หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลบอเงินจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒) หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บ

มิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓) หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 

  (๔) หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

  (๕) หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในท่ีรองรับ  

รถขน  เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  เวนแตเปนการกระทํา

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

  (๖) หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๘) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 
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  (๙) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนนิกิจการรบัทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย  โดยทําเปนธรุกจิ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติใหพรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย  (ถามี) 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  (ถามี) 

  (๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอเงินกําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูล  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

และอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

    (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด

น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 
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    (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานที่ เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  

ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบอเงินประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง

ส่ิงปฏิกูล)  วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

    (๒.๒.๑) ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Composting  

and  Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้   

     (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีตท่ีกอสรางขึ้น  

มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูลที่ไดจากรถสูบ   

ส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้ภายในถังหมัก

จะเกิดการยอยสลาย  ส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดท่ีไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  Digestion)   

ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรคพยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 

     (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําท่ีทําการหมัก

ในถังหมักจนครบเวลาตาม  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาที่กรองส่ิงปฏิกูล 

ใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสูบอพักน้ํา

เก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้น

ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบดใหมี
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ขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป  โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง

สาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๒.๔) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

    (๓.๑.๒) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    (๓.๑.๓) สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  

ไมซึม 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับ

กล่ินน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๓.๑.๕) ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาด

ที่เห็นไดชัดเจน  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบอเงินประกาศกําหนด 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทา 

หนังยางหุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆา

เชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง

มูลฝอย)  วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 
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  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๒) ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

( Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)   

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชน

ขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวยโดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๔.๓) ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๔.๔) ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว  ไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม  ความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม 

สวมผาปดปากปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง  และรางกายผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

   (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ท่ีออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึม 

ชนิดรองซึม  โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

   (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

   (๑.๙) รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไวตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 



หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไว 

   (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย   

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีเจาหนาที่ที่ผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําท่ีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๒) เจาหนาท่ีตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง

และสวมผาปดปาก  จมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๒.๓) เจาหนาที่จะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองท้ิงส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรง

ตามถังที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปน 

ตองใสส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตนนับจาก

วันท่ีใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

   (๒.๔) ถามีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

   (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

   (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้ง  เปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งท่ีอื่น 

   (๒.๗) ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมด 

ใหใชไมแหยทอระบาย  เพ่ือชวยใหตะกอนที่คางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีด 

ไลตะกอนท่ีคางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

   (๒.๘) การดูแลลานทรายกรอง  ใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรอง  เมื่ออัตรา

การซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทราย 

ใหไดความสูงตามที่กําหนดไว 

   (๒.๙) การโกยตะกอนที่ตากแหงแลวไปทําปุย  ใหท้ิงไวนาน  ๓  วัน  หลังจาก

ที่ตะกอนแหงแลว  จึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 



หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

   (๒.๑๑) เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

   (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไว 

   (๒.๑๔) ปฏิบัติการอืน่ใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๓.๑) ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกง 

ใหมิดชิด  และทําความสะอาดผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางและรางกาย

ผูปฏิบัติงานหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง 

   (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 

   (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผาน

การบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใช  ไมนอยกวา

๓๐  เมตร 

   (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติ งาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

   (๓.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

   (๓.๘) ตองมีใบอนุญาต  ติดประจํารถ 

   (๓.๙) รักษาคุณสมบัตติามที่กาํหนดไว  ตลอดเวลาท่ียังดําเนนิกจิการตามใบอนุญาต 



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไว 

   (๓.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย 

และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคาํส่ังเจาพนกังานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนกังานทองถิน่  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน   

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ 

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

    (๔.๑.๑) ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  

เถาฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

    (๔.๑.๒) ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะ  

(Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

    (๔.๑.๓) ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิด 

กล่ินเหม็นท่ีรุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  

หรืออื่น ๆ 

   (๔.๒) ตองมีเจาหนาท่ีที่ผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓) เจาหนาท่ีตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

   (๔.๕) รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไวตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

   (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไว   

   (๔.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบอเงินเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ   

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลบอเงิน 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ  

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาต  ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญเสีย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกแบบใบแทนใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี   



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงินเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วรวทิย  พ่ึงความสุข 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบอเงิน 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยคาเก็บและขนสิ่ง

ปฏิ กูล ครั้ งหนึ่ ง ๆ คิดในอัตรา (เศษไม เ กินครึ่ ง
ลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับครึ่งลูกบาศกเมตรเศษเกิน
ครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
ลูกบาศกเมตรละ 

 
 

 
 
 
 

๕๐๐ 
๒ คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปนรายเดือน 
๒.๑.๑ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร 
๒.๑.๒ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน 

๕๐๐ ลิตร ใหคิดเปนหนวยทุก ๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราตอหนวย 
      ( เ ศษไม เ ก ิน  ๑๐ ล ิต ร  ให ค ิด เป นครึ ่งหน ว ย 
เศษเกิน ๑๐ ลิตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

๒.๑.๓ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 

๒.๑.๔ กรณีท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเปนหนวย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย 

(เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย 
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 
 

เดือนละ 
 

หนวยละ 
 
 
 

เดือนละ 
 

หนวยละ 

 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 
 
 

๓,๒๕๐ 
 

๓,๒๕๐ 

 ๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป เปนครั้งคราว 
๒.๒.๑ กรณีท่ีมีปริมาณไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
๒.๒.๒ กรณีท่ีมีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน  

๑ ลูกบาศกเมตร 
๒.๒.๓  กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ให

คิดเปนหนวยทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย 

 
ครั้งละ 
ครั้งละ 

 
 

หนวยละ 

 
๑๒๕ 
๒๔๕ 

 
 

๒๔๕ 
๓ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการ โดยทําเปน

ธ ุรก ิจ  หร ือ ได ร ับประโยชน ตอบแทนดวยการค ิด
คาบริการ 
๓.๑ รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

 
ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. ๑ 

เลขท่ีรับ ................../................    คําขอรับ   เลขท่ี ......................... 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

  ขาพเจา...........................................................อายุ....................ปสัญชาติ.................................. 
อยูบานเลขท่ี ...................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย....................ถนน..............ตําบล/แขวง........................... 
อําเภอ/เขต ......................................จังหวัด.......................................โทรศัพท....................................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  
ประเภท.....................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน โดยใชชื่อกิจการวา.............................................. 
จํานวนคนงาน............คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี............. หมูท่ี............ตําบล.....................อําเภอ.................................... 
จังหวัด .........................................โทรศัพท.....................................โทรสาร......................................................... 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
  (๓)  สําเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถามี) 
  (๔)  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
  (๕)  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
  (๖)  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สม. ๒ 

 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี ..................... เลขท่ี ................. ป ................. 

 อนุญาตให.............................................................................................................อายุ..........................ป  
สัญชาติ................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี............................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย...............ถนน....................... 
ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................โทรศัพท............................ 

 ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท ............................................................................................... คาธรรมเนียม ...................................... บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ............... เลขท่ี ........................ ลงวันท่ี ................. เดือน ........................... พ.ศ. .................. 
โดยใชชื่อกิจการวา ............................................................................................ จํานวนคนงาน ......................... คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี ................... หมูท่ี .......... ตําบล ........................... อําเภอ ........................ จังหวัด .......................... 
โทรศัพท ..................................................... โทรสาร ................................................................ 

 ขอ ๒ ผูใดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    
                          พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒)  ................................................................................................................................................. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ...................... 

ออกให ณ วันท่ี ............ เดือน .......................... พ.ศ. ................... 

ลงชื่อ  .................................................... ลงชื่อ  .................................................... 
        (...................................................)            (...................................................) 
                    ผูรับเงิน                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน 
 
 
คําเตือน ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 
 ๒. ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สม. ๓ 

คําขอตออายุ 
 
เลขท่ีรับ .................../..................               เลขท่ี ...................... 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

  ขาพเจา..............................................................อายุ......................ป  สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................. 
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โทรศัพท........................... 

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท.................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน................................. 
โดยใชชื่อกิจการวา....................................................................................จํานวนคนงาน...................................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..............หมูท่ี.................ตําบล......................อําเภอ..........................จังหวัด................................. 
โทรศัพท .....................................................โทรสาร............................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
 (๑)  ใบอนุญาตเดิม 
 (๒)  สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาบัตรประชาชน 
 (๓)  ....................................................................................  

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)................................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
              (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  สม. ๔ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการการจัดการส่ิงปฏิกูล 

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ 
  เปนบุคคลธรรมดา อายุ .................... ป   สัญชาติ ...................... เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน               
เลขท่ี ..................................  อยูบานเลขท่ี ...........................   หมูท่ี .............. ตรอก/ซอย ..................................... 
ถนน ............................  ตําบล ............................. อําเภอ ............................... จังหวัด ...........................................  
โทรศัพท ..................................................... โทรสาร ......................................................... 
  เปนนิติบุคคลประเภท ......................................... จดทะเบียนเม่ือ ....................................................... 
มีสํานักงานอยูท่ี ........................หมูท่ี ......................  ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...................................... 
ตําบล  ................................ อําเภอ ..............................จังหวัด ......................... โทรศัพท ....................................... 
โทรสาร ............................................. ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  มีดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... อยูบานเลขท่ี .................... หมูท่ี ........................ 
ตรอก/ซอย  ........................ ถนน ......................... ตําบล ............................ อําเภอ ............................................... 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท ....................................... โทรสาร .......................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว) ................................................... อยูบานเลขท่ี .................... หมูท่ี ........................ 
ตรอก/ซอย  ........................ ถนน ......................... ตําบล ............................ อําเภอ ............................................... 
จังหวัด ....................................... โทรศัพท ....................................... โทรสาร .......................................... 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลตอเจาพนักงานทองถ่ินโดยชื่อสถาน
ประกอบการ ............................................................................................................ ตั้งอยูเลขท่ี .............................. 
หมูท่ี ..................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ................................. ตําบล ............................................... 
อําเภอ ................................ จังหวัด ............................... โทรศัพท ....................... โทรสาร...................................... 
อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี ............................ ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อท่ี   ............................... ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานท่ี ................................................................................. 
(เปนไม หองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏิกูลได 
           สูญหาย 
        ถูกทําลาย 
        อ่ืน ๆ เม่ือวันท่ี ................................................................................................................ 
 ๓. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาตมี  ดังนี้ 
                ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต 
       ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
  ๓. สําเนาทะเบียนบานเจาของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  ๕. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
  ๖. เอกสารอ่ืน ๆ ............................................................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 
ลงชื่อ ...................................................................... 

       (........................................................................) 
ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สม. ๕ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เลขท่ีรับ ................./...............        เลขท่ี ............................... 

เกี่ยวกับการประกอบการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

 ขาพเจา ............................................................. อายุ .............. ป สัญชาติ ................................. 
อยูบานเลขท่ี ................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ............................. 
ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ........................................... 
โทรศัพท ................................................... โดยใชชื่อกิจการวา .................................................................................. 
จํานวนคนงาน ................... คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี ................ หมูท่ี ................ ตําบล ................. อําเภอ .................... 
จังหวัด ............................... โทรศัพท .................................................... โทรสาร ..................................................... 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบอเงิน ดวยขาพเจามีความประสงค 
.................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

     (ลงชื่อ).......................................................ผูขออนุญาต  
                     (........................................................) 

 
 

 


