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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยท่ี  เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔   

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลบางแกว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลบางแกว  และนายอําเภอบางพลี  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางแกวแลว  ๑๕    วัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลบางแกว  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น   
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“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก   

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น   

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน   

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางท่ีมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบางแกวอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการก็ได   

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลบางแกว  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบางแกวมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ 

บริหารสวนตําบลบางแกวตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  จะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ 

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใหปฏิบัติตามขอบัญญัติดังตอไปนี้ 

(๑) หามมิใหผูใดทําการ  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางแกวจัดไวไห 

(๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอ  และเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด  ฯลฯ   

(๓) กําหนดวิธีการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ 

(๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลอื่นที่ราชการ 

สวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน  ในการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไมเกินอัตรา 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ราชการสวนทองถิ่นนั้นจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดกําหนดในกฎกระทรวง 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ปฏิบัติ   

ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการท่ีผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๙   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จะพึงเรียกเก็บได 

(๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพ่ือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธรุกจิหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

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

(ผูมอบอํานาจ)  และของผูรับมอบอํานาจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต  (ผูมอบอํานาจ)  และผูขอรับใบอนุญาต 

(๓) หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

(๔) ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางแกวประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

   (๑.๑.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

   (๑.๑.๒) สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

   (๑.๑.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

   (๑.๑.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดีไมรั่วซึม 

   (๑.๑.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)   

   (๑.๑.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปนพาหนะ   

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางแกวประกาศกําหนด 

 (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

   (๒.๒.๒) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒.๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

 (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

   (๒.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ท่ีจะใชในการดําเนนิกจิการกําจัดส่ิงปฏิกลู 

หรือมูลฝอย 

   (๒.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๒.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ ยวกับที่ดิน   และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ 

และเงื่อนไขใด 

 (๒.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

   (๓.๒.๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

   (๓.๒.๔) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

   (๓.๒.๕) สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 



 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน 

ดังนี้ 

   (๓.๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

   (๓.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

   (๓.๓.๓) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

 (๓.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๔.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๔.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

   (๔.๒.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๔.๒.๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

 (๔.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

   (๔.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ ยวกับที่ดิน   และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ 

และเงื่อนไขใด 

 (๔.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง   



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบ  ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ  

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา   

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

 (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ตองควบคุมผูปฏิบัติงาน  สวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง 

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง   

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว 

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื่อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕  %) 

 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  เชน   

ไลโซน  ๕%  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

 (๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๒.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

   (๒.๒.๒) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒.๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัย 

ของประชาชน 

 (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

   (๒.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนนิกจิการกําจัดส่ิงปฏิกลู 

หรือมูลฝอย 

   (๒.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๒.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ ยวกับที่ดิน   และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ 

และเงื่อนไขใด 

 (๒.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๓.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

   (๓.๒.๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

   (๓.๒.๔) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

   (๓.๒.๕) สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

 (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน 

ดังนี้ 

   (๓.๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

   (๓.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

   (๓.๓.๓) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

 (๓.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

 (๔.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๐ 

 (๔.๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

   (๔.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

   (๔.๒.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

   (๔.๒.๓) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัย 

ของประชาชน 

 (๔.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

   (๔.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ ยวกับที่ดิน   และโรงงานท่ีจะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ 

และเงื่อนไขใด 

 (๔.๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวเทานั้น   

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อได ย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไว  จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางแกว   

ขอ ๑๘ ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้    

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ี  ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพ่ิงถอนใบอนุญาต   



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ 

เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางแกว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ด็อกเตอรภัทรพล  จําปารตัน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางแกว 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตาม มาตรา ๒๐(๔) 
รถดูดสิ่งปฏิกูล  
 - กรณีสถานประกอบการ  คอนโด/อาคารชุด/หองเชา 
   ๑) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
    เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  
    ลูกบาศกเมตรละ 
    เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
    เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
  - กรณีบานพักอาศัยประชาชน 
รถสุขาเคลื่อนท่ี 
    คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
    เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  
    ลูกบาศกเมตรละ 
    เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
    เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
๒) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
   ก) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน 
    -   บานพักอาศัยประชาชน ตอหลัง                                          เดือนละ 
    -   คอนโด/หองเชา/อาคารชุด ตอหอง                                      เดือนละ 
กรณีสถานประกอบการ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                      เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร                 เดือนละ  
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร                 เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร               เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร             เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร             เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร             เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑  ลูกบาศกเมตร    เดือนละ 
    -    ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร   คาเก็บและขนทุก ๆ   
         ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร                            เดือนละ            
   ข) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว 
    -    ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร     ครั้งละ 
    -    ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ    
    เศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 
 
 
 
 

๒๕๐.- 
๑๕๐.- 
๒๕๐.- 

ยกเวนคาธรรมเนียม 
 
 
 

๒๕๐.- 
๑๕๐.- 
๒๕๐.- 

 
 

๒๐.- 
๒๐.- 

 
๔๐.- 
๖๐.- 
๘๐.- 

๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 
๔๐๐.- 
๕๐๐.- 

๒,๐๐๐.- 
 

๒,๐๐๐.- 
 

๑๕๐.- 
 

๑๕๐.- 



 
 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. 

๓) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 

   ก)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน 

      -   กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน ๒ กิโลกรัม  

          หรือมีปริมาณไมเกิน ๑๓ ลิตร                                        เดือนละ 

- กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ 

          เกิน ๑๓ ลิตร หรือเศษของแตละ ๒ กิโลกรัม หรือ 

          แตละ ๑๓ ลิตร                                                         เดือนละ 

   ข)  คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว 

      -   คาเก็บและขนแตละครั้ง  คิดอัตราครั้งละ 

          (ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน) 

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณ 

ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก  ครั้งละ 

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม  

    หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึน 

    ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม  หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร 

    หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร  หนวยละ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๙ โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

    ก) รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                    ฉบับละ 

    ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                           ฉบับละ 

    ค) รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ                                   ฉบับละ 

    ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                          ฉบับละ 

 

 

 

๓๐๐.- 

 

 

๓๐๐.- 

 

๓,๐๐๐.- 

 

 

๔๐๐.- 

 

 

 

๔๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ .- 

๕,๐๐๐ .- 

๑๐,๐๐๐ .- 

๑๐,๐๐๐ .- 

 

 

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต / ตออายุใบอนุญาต 

  ประกอบกิจการ......................................................................................... 

 

เขียนท่ี…………………………………………….. 

วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........................... 
๑. ขาพเจา (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ...........................................................................อายุ...........ป  

เชื้อชาติ...................สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................... 
โดย................................................................................(ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคล) ท่ีอยูเลขท่ี.................................. 
หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................แขวง/ตําบล............................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................................... 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ คือ 
            สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ของผูรับใบอนุญาต 
            (ผูมอบอํานาจ) และของผูรับมอบอํานาจ 
            สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ผูมอบอํานาจ) และของผูขอรับใบอนุญาต 
            สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพานิชย/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
            หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 
            อาคาร 

�    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน   
       หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
�    ใบอนุญาตหรือสําเนาใบอนุญาตท่ีสิ้นอายุ (กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาต) 
�    อ่ืน ๆ  ....................................................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)..............................................................ผูขออนุญาต 
              (............................................................) 
ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ................................................................. 
ความเห็นเจาพนักงานทองถ่ิน 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

            ลงชื่อ................................................................. 
หมายเหตุ 
ไดออกใบอนุญาตฯ เลมท่ี............ เลขท่ี............วันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. .................ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๕   และตามบัญชีตอทายขอบัญญัติฯ ขอ......................โดยเสียคาธรรมเนียมในอัตรา 

.............................บาท 

                        (ลงช่ือ)...............................................  

ไดรับใบอนุญาตไวเปนท่ีเรยีบรอยแลว              (                                  ) 

(ลงช่ือ).................................................ผูรับ 

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

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

 

คําขอเลขท่ี............../............. 

   ............/................/........... 

(สําหรับเจาหนาท่ี) 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

เขียนท่ี…………………………………………….. 

วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ........................... 
๑. ขาพเจา (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ...........................................................................อายุ...........ป  

เชื้อชาติ...................สัญชาติ....................บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................................... 

โดย.........................................................................................(ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคล) ท่ีอยูเลขท่ี.................................. 
หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................แขวง/ตําบล............................................... 
เขต/อําเภอ.............................................จังหวดั.................................................โทรศัพท........................................................... 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ คือ 
            สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ของผูรับใบอนุญาต 
            (ผูมอบอํานาจ) และของผูรับมอบอํานาจ 

            สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ผูมอบอํานาจ) และของผูขอรับใบอนุญาต 
            สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพานิชย/สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
            หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

            อาคาร 
�    หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
       หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

�    ใบอนุญาตหรือสําเนาใบอนุญาตท่ีสิ้นอายุ (กรณีท่ีขอตออายุใบอนุญาต) 
�    อ่ืน ๆ  ....................................................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
      (ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               (........................................................) 

 
ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข 
....................................................................................................................................................................................................

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

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

 

ความเห็นเจาพนักงานทองถ่ิน 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 

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

 

 

คําขอเลขท่ี............../............. 

   ............/................/........... 

(สําหรับเจาหนาท่ี) 
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