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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา  ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา  โดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําและนายอําเภอวิหารแดง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา  เรื่อง  การจัดการ
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 
“ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น  ให้มีอํานาจปฏิบัติการตรวจตรา  กํากับดูแล  ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในท้องถิ่นที่ใช้ข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  รวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงานหรือส่ิงที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซ่ึงถ้ามี

การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดโรคได้ 
กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้  ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และ 

การรักษาพยาบาล  การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเก่ียวกับโรค  และการตรวจชั้นสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

(๑) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นแผลมาจากการผ่าตัด  การตรวจชั้นสูตรศพ 
หรือซากสัตว์  และการใช้สัตว์ทดลอง 

(๒) วัสดุของมีคม  เช่น  เข็ม  ใบมีด  กระบอกฉีดยา  หลอดแก้ว  ภาชนะที่ทําด้วยแก้วสไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

(๓) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด  ส่วนประกอบของเลือด  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด  
สารน้ําจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์หรือวัคซีนที่ทําจากเชื้อโรคที่มีชีวิต  เช่น  สําลี  ผ้าก๊อต  ผ้าต่าง ๆ  
และท่อยาง 

(๔) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
“สถานที่”  หมายความว่า  ที่ซ่ึงไม่ใช่อาคารและส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบล

บ้านลําหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการรับทํา  การเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  จะต้องดําเนินการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่  หรือทางสาธารณะ  
นอกจากที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําจัดไว้ให้ 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล  
หรือมูลฝอย  ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ   

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  คุ้ยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยนอกที่รองรับส่ิงปฏิกูล  
หรือมูลฝอยที่เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่เป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําในอํานาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ห้ามมิให้ผู้ใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝัง  หรือถมในที่ดินใด  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
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ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํามีอํานาจออกคําส่ังหรือข้อบังคับ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

(๒) กําหนดจํานวน  รูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดให้มีสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

(๓) กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามสภาพ  หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขน  นําพา  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่ 
จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอก  และต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก  และทางน้ํา  ซ่ึงได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้องด้วย  
สุขลักษณะ   

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๑๑ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  หรือ  สถานที่  ประเภทใดในบริเวณใดควรให้เอกชน 

ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแทนองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
หรือปิดประกาศในที่เปิดเผยบริเวณที่อาคารนั้น  หรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  
และเม่ือครบกําหนด  ๓๐  วันแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง
หรือหลายรายที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
จากอาคารหรือสถานที่นั้นโดยเสียค่าบริการตามอัตราที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 
ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย  
หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ  เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําที่มีหน้าที่
หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่  
อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป้ือน  หรือมีการถ่ายเท  
หรือทิ้งมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือส่ิงเปรอะเป้ือนในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขน  
มูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การเก็บ  ขน  เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําได้มีหนังสือแจ้งแก่เจ้าของและหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันประกาศแล้วเจ้าของและหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ  ขน  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยเสียค่าธรรมเนียมการเก็บ  
ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามอัตราค่าธรรมเนยีมที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ห้ามผู้ใดเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  จากอาคาร  สถานที่ซ่ึงอยู่ในเขต  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่ได้รับมอบหมายหรือได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บ  ขน  และกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ต้องทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ถูกต้องด้วยลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ 

ข้อ ๑๖ อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   
และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเก่ียวกับการเก็บ  
ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ดังนี้ 

(๑) ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้างต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามข้อกําหนดต่อไปนี้ 
  (๑.๑.๑) ตัวเรือนส้วมต้องแข็งแรงและมิดชิด 
  (๑.๑.๒) พื้นที่ภายในห้องส้วมต้องไม่น้อยกว่า  ๑  ตารางเมตรต่อ  ๑  ที่นั่ง 

และต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร 
  (๑.๑.๓) พื้นห้องส้วมทําด้วยวัสดุแข็งแรง  ทําความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียง  

และมีจุดระบายน้ําทิ้งอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดของพื้นห้อง 
  (๑.๑.๔) ห้องส้วมต้องมีช่องระบายอากาศ  และมีแสงสว่างภายในห้องให้เพียงพอ 
  (๑.๑.๕) มีหัวส้วมชนิดสามารถป้องกันกล่ินและแมลงพาหะนําโรคได้ด้วยน้ํา 
  (๑.๑.๖) มีท่อระบายอุจจาระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  ๔  นิ้ว  และวางลาดเอียง  

ระบายอุจจาระจากหัวส้วมลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียหรือบ่อเกรอะซ่ึงน้ําไม่สามารถซึมเข้าออกได้  และมีความจุ
อย่างน้อย  ๐.๗๕  ลูกบาศก์เมตร  ก่อนปล่อยลงสู่บ่อซึมหรือร่องซึมใต้พื้นดินหรือถังกรองร่องซึมหรืออ่ืน ๆ  
ในลักษณะเดียวกัน 
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  (๑.๑.๗) ที่ฐานส้วมต้องมีท่อระบายอากาศ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  ๑  นิ้ว  
สูงเหนือหลังคาส้วม 

  (๑.๑.๘) มีน้ําสําหรับราดส้วมอย่างพอเพียง 
 (๑.๒) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะในปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนงาน  คือ  ส้วม  ๑  ที่  

ต่อคนงาน  ๒๕  คน 
 (๑.๓) ต้องจัดให้มีถังที่ไม่รั่วซึม  และมีฝาปิด  ทุกครอบครัว  และมีที่รองรับขยะรวม

ขนาดความจุ  ๒๐๐  ลิตร  ต่อ  ๖๐  คนต่อวัน  และมีการปกปิดป้องกันสัตว์พาหะนําโรคได้ 
 (๑.๔) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ําทิ้งที่เป็นท่อเปิดขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๐  ซม.  

และมีความลาดเอียง  จากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายสาธารณะหรือบ่อซึม 
(๒) ผู้ครอบครองอาคารชั่วคราว  (คนงานก่อสร้าง)  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) กรณีที่ส้วมแตกชํารุด  หรือเต็ม  จนอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของสิ่งปฏิกูล  

ต้องดําเนินการซ่อมแซม  หรือดําเนินการดูดส้วม  แล้วแต่กรณี 
 (๒.๒) ต้องรักษาความสะอาดส้วม  และใช้ส้วม  ห้ามถ่ายอุจจาระนอกส้วม 
 (๒.๓) ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บในถังขยะที่มีฝาปิด

หรืออาจเก็บในถุงพลาสติก   
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ผู้ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กิจการเก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๑) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
 (๑.๒) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  (๑.๒.๑) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกล่ิน  

สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโรคได้  และมีฝาปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๒.๒) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  ต้องอยู่ในสภาพดี  ไม่รั่วซึม 
  (๑.๒.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลที่มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 
 (๑.๓) รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถด้วยตัวหนังสือขนาด

ที่เห็นได้ชัดเจน  ดังนี้ 
 
 
 

รถขนถ่ายส่ิงปฏิกูล 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านลํา 

ใบอนุญาตเลขท่ี………………………. 
ช่ือ  บริษัท  หรือเจ้าของกจิการ  และหมายเลขโทรศพัท์ 
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 (๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 (๑.๕) ในกรณีกําจัดส่ิงปฏิกูลเอง  ต้องมีระบบบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยที่แหล่งกําจัดนั้น
จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 

 (๑.๖) มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๗) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูล  ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายาง 
 (๑.๘) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  

ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายดูด  และทําความสะอาดท่อหรือสายดูดด้านนอก
ที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 (๑.๙) ทําความสะอาดรถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลแล้ว  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้าง  ต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล
การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ลานทรายซึมหรือร่องซึมโดยจะต้องห่างจากแหล่งน้ําดื่ม  น้ําใช้  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 

 (๑.๑๐) กรณีที่ มีส่ิงปฏิกูลเรี่ยราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  แล้วทําความสะอาดด้วยน้ํา  ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 

 (๑.๑๑) ทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายางทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
 (๑.๑๒) มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  (เพื่อคุ้มครองสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน) 
 (๑.๑๓) ผู้ได้รับใบอนุญาต  จะคิดค่าบริการได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

 
 

ข้อ ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากถ่าย  เท  หรือทิ้ง  หรือกําจัด  ณ  สถานที่  หรือตามวิธีที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา
กําหนดหรือจัดให้ 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  เว้นแต่จะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อ ๒๐ รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้มีลักษณะ
ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  ตกหล่น  
ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 
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ข้อ ๒๑ รถเก็บขนมูลฝอยทุกคัน  ต้องมีข้อความด้านข้างและด้านหลังรถ  ตามขนาด  รูป  
ลักษณะ  และสี  ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําเห็นสมควร  ดังนี้   

 
 
 
 
 

หมวด  ๓ 
กิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม. ๑  พร้อมกับหลักฐานตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํากําหนด 

ข้อ ๒๔ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอรับ
ใบอนุญาตแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒   

เงื่อนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการชําระธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านลํากําหนด 

ข้อ ๒๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  
โดยคํานึงถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน 
ของประชาชน 

ข้อ ๒๖ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา
กําหนด 

ข้อ ๒๗ ผู้รบัใบอนุญาตที่จะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา
ต้องทําหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันจึงประกอบกิจการใน 
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํานั้นได้ 

กรณีการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หากผู้รับใบอนุญาตดําเนิน
กิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่อาจประกอบกิจการตามกําหนดเวลาที่แจ้งในหนังสือ
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ผู้รับใบอนุญาตทําหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่า  ๗  วัน   
ก่อนวันที่กําหนดเริ่มประกอบกิจการ 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านลํา 

ใบอนุญาตเลขท่ี………………………. 
ช่ือ  บริษัท  หรือเจ้าของกจิการ  และหมายเลขโทรศพัท์ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๘ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทําสัญญาเป็นหนังสือตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํากําหนด  โดยกําหนดเงื่อนไข  วิธีการให้บริการ  อัตราค่าบริการ  และระยะเวลาในการให้บริการ  
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญาพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมอบให้ผู้รับบริการ 

สัญญาต้นฉบับพร้อมทั้งสําเนาใบเสร็จรับเงิน  ผู้รับใบอนุญาตต้องพร้อมที่จะให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านลําตรวจสอบได้ตลอดเวลานับแต่วันทําสัญญา 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๙ เม่ือผู้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  จะเลิก

การให้บริการรายใดต้องทําเป็นหนังสือแจ้งเหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในกําหนด  ๓๐  วัน  
ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้รับบริการ  
เช่น  การเปล่ียนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องดําเนินการตาม  ข้อ  ๒๙ 

ข้อ ๓๐ เม่ือผู้รับใบอนุญาตมีการดําเนินกิจการตามที่ได้รบัอนุญาต  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๒๗  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๔ 
(๓) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและคําส่ังขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํากําหนด 
ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอยกเว้น  หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตามรายละเอียด

ที่ได้เสนอไว้ตามข้อ  ๒๖  เช่น  การเปล่ียนตัวผู้ควบคุมงาน  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํากําหนด 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งนั้น  ผู้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเดิมไปก่อน 

หมวด  ๔ 
กิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
 

ข้อ ๓๒ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านลํากําหนด 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๓๓ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํากําหนดกับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึง
อัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการโดยส่งสําเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่เริ่ม 
การให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม  ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๓๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตจะเลิกการให้บริการผู้รับบริการรายใด  ต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

เหตุผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อย  ๑๕  วัน 
ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการในสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาต 

กับผู้รับบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันเริ่ม 
การให้บริการตามรายละเอียดในสัญญาที่แก้ไขใหม่ 

ข้อ ๓๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตมีการดําเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาต  ต้องปฏิบัติดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๓  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๔ 
(๓) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 
ข้อ ๓๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอยกเว้น 

หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๔  ให้ใช้ความในข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้แล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตส้ินสุด  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๓๘ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๓๙ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอบอกเลิก 

การดําเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ก่อนถึงกําหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
ข้อ ๔๐ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  เม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วจึงจะดําเนินการได้ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๔๒ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดง  “ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  

และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้มอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๔๓ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๔๔ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําเก็บ  ขน  หรือกําจักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. ๓ 
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๔ 
(๕) คําร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําวางถังขยะให้ใช้แบบ  สม. ๕ 

หมวด  ๖ 
ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๔๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  
หรือมูลฝอยชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในบัญญัติอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ศดิศ  ฟ้าบรรเจิด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 



 
             

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านลํา 

เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
ลําดับที ่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อัตราค่าเกบ็ขนสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย  มาตรา  ๒๐  (๔) 
-  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลูครั้งหน่ึง ๆ              

ลูกบาศกเ์มตรแรกหรอืไม่ถึงลกูบาศกเ์มตรแรกลูกบาศก์
เมตรละ 

-  ลูกบาศกเ์มตรต่อไปลกูบาศกเ์มตรละ 
-  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศกเ์มตรหรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้

คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
๒.๑  ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือนทีม่ีปริมาณมลูฝอย

วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
-  วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ  
-  วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
๒.๒  ค่าเก็บและขนขยะมลูฝอยประจําเดือน ที่มปีรมิาณ 
   มูลฝอยวันหน่ึงเกิน ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
-  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทกุ ๆ 

ลูกบาศกห์รอืเศษของลูกบาศกเ์มตร  เดือนละ 

 
๒๕๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๒๐ 

 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- ๒ - 

 
 

ลําดับที ่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

๒.๓  ค่าเก็บและขนมลูฝอยเป็นครั้งคราวหน่ึง ๆ  
-  ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
-  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์

เมตรหรอืเศษของลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศกเ์มตรละ 
๒.๔  ค่าเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรบัตลาดโรงงาน

อุตสาหกรรม  หรือสถานที่ซึง่มีขยะมูลฝอยมาก 
-  วันหน่ึงไม่เกนิ  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  เดือนละ   
-  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเกบ็และขนทกุ ๆ 

ลูกบาศกห์รอืเศษของลูกบาศกเ์มตร  เดือนละ 
อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการรับ
ขนหรือกําจัดสิง่ปฏิกลูและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกจิหรือ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับทําการเกบ็ขนสิง่ปฏิกลูและขยะมูลฝอย ฉบับละ 
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย ฉบับละ 
๓.๓  ให้บริการสุขาช่ัวคราว ฉบับละ 
๓.๔  ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว ฉบับละ 

 
๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ  สม.  ๑ 
 

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

ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับทําการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
 

เขียนท่ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นลาํ 

วนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ขา้พเจา้.....................................................................อาย ุ.....................ปี  สญัชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอยืน่คาํร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือ 
มลูฝอยประเภท............................................................................ต่อ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นลาํ  
โดยใชช่ื้อกิจการว่า .....................................................................  จาํนวนคนงาน ..................................... คน 
ตั้งอยู ่ ณ  อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................. 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
 
  พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้  คือ 
  ๑.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๒.สาํเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๓.สาํเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถา้มี) 
  ๔.บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
  ๕.ตวัอยา่งหนงัสือสญัญาระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
  ๖.ใบยนิยอมใหท้ิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 
  ๗. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 



 

 
- ๒ - 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

 

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

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



 

             

 
แบบ  สม.  ๒ 

 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการ  รับทําการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

 
เล่มที่......................เลขที.่....................ปี................... 

  อนุญาตให้...............................................................อายุ .....................ปี  สญัชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................ 
โทรศัพท์ .................................................................  โทรสาร .......................................................................... 
  ข้อ ๑. ประกอบกจิการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยประเภท
............................................................................ ค่าธรรมเนียม ...............................................................  บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลม่ที่ ................ เลขที่ .................ลงวันที่.................เดือน………………. พ.ศ. ....................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า .....................................................................  จํานวนคนงาน ..................................... คน 
ต้ังอยู่ ณ อยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................ 
โทรศัพท ์.................................................................  โทรสาร  ......................................................................... 
  ข้อ  ๒.  ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงือ่นไข   ดังต่อไปน้ี 
  (๑.)ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา ว่าด้วย การจัดการ
ส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยเคร่งครัด 
  (๒.)ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อกําหนด/ข้อกฎหมาย/คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
โดยเคร่งครัด 
  (๓.)ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึง่ได้รบัการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
โดยเคร่งครัด 
  (๔.)ต้องให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลําตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านลํารอ้งขอโดยไมม่ีข้อแม้ใดๆทัง้สิ้น 
  ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่....................เดือน.............................พ.ศ. ......................... 
                                                ออกให้  ณ  วันที่....................เดือน..........................พ.ศ. .................... 
 
ลงช่ือ..................................................                                       ลงช่ือ....................................................... 
        (..................................................)                        (.....................................................) 
                      ผู้รับเงิน                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา/เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
คําเตือน  ๑.ต้องแสดงใบอนญุาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
            ๒.ต้องต่ออายุใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ  ก่อนไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  มิฉะน้ัน  ต้องชําระ  
               ค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ  ๒๐ 



 

 
 

 
แบบ  สม.  ๓ 

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

คาํขอต่ออาย ุ
ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับทําการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

 
เขียนท่ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นลาํ 

วนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ขา้พเจา้.....................................................................อาย ุ.....................ปี  สญัชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอยืน่คาํร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย
ประเภท..........................................................................  ต่อ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยใชช่ื้อ
กิจการว่า .....................................................................  จาํนวนคนงาน ..................................... คน ตั้งอยู ่  ณ  
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ตาํบล/แขวง............................................อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้  คือ 
  ๑.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๒.สาํเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๓.สาํเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถา้มี) 
  ๔.บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
  ๕.ตวัอยา่งหนงัสือสญัญาระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
  ๖.ใบยนิยอมใหท้ิ้งส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 
  ๗.ใบอนุญาตฉบบัเดิม 
  ๘. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 



 

 
- ๒ - 

 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสงัเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

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

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



 

 
  

แบบ  สม.  ๔ 
 

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

คาํขออนุญาตการต่างๆ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับทําการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

 
เขียนที่  องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านลํา 

วันที่......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ .....................ปี  สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................ 
โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร................................................................................ 
ใช้ช่ือกิจการว่า .....................................................................  จํานวนคนงาน ....................................... คน 
ต้ังอยู่ ณ อยู่บ้านเลขที.่....................หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวัด........................................ 
โทรศัพท์ .................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอย่ืนคําร้องขอ  ต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลาํ  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว  คือ 
  ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิของผู้ขออนุญาต 
  ๒.สําเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ขออนุญาต 
  ๓.สําเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถ้ามี) 
  ๔. ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
  ขอรับรองว่าข้อความในใบคําขอน้ีเป็นจริงทกุประการ 
 
                                                         (ลงช่ือ)............................................................ ผู้ขออนุญาต 
                                                                (............................................................) 



 

             
เลขท่ีคาํร้อง.........../............                                                                     แบบ  สม  ๕ 

 
คาํร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านลาํวางถังขยะ 

                                    เขียนที่    องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 

  วันที่............เดือน............................พ.ศ................. 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 

                     ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว......................................................................อายุ.......................
ปี 

อยู่บ้านเลขที่............................ถนน.....................................หมู่ที่..........................บ้าน....................................
ตําบล...............................อําเภอ.........................จงัหวัด......................  เบอร์โทรศัพท์  ...................................    

                          มีความประสงค์ขอให้องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านลําไปวางถังขยะ เพื่อเก็บขยะและ 

ขนขยะหรือมลูฝอยจํานวน...........................  ถัง  โดยยินยอมเสียค่าธรรมเนียม  ในการเก็บและขนขยะหรือ
มูลฝอยในอัตราเดือนละ ..................... บาท   รวมเป็นเงิน............................บาท 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                (ลงช่ือ)...................................................................ผู้ขอ 
                                                                                             
(.............................................................) 
 
เรียน  ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านลํา                     เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านลํา 
          เพื่อโปรดทราบ                                                                             เพื่อโปรดทราบ 
          ........................................                                                               …………………………… 
          ........................................                                                                …………………………... 
                                                
      (.....................................................)                                               (............................................) 
                                                     
 

คําสั่ง 
............................................. 
............................................. 

( นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านลํา )   
    


