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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตราข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางงอน ว่ า ด้ ว ยการจั ด การ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนและนายอําเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติอ งค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เรื่อง การจัด
การสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือ
ที่อื่น และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ าน เรื อ น โรง ร้ าน แพ คลั ง สิ นค้ า สํ า นั กงาน หรื อ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้
บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือ
กําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้ อ ๖ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ประกาศกํ า หนดเขตพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขนหรื อ กํ า จั ด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางงอนมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การ
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บริหารส่วนตําบลบางงอน ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนจัดไว้ให้
(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๙ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
(๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
(๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหนะนําโรคได้ มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน
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(๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
(๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
(๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ เช่น ถังตักน้ํา ไม้กวาด
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕ %)
(๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ให้รู้ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทย
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
(๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
(๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา
สิ่งปฏิกูลไปกําจัด ณ แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และ
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือ มีหนังสือแจ้งคํา สั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง หลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้วให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%)
(๑.๓) ทํ า ความสะอาดพาหนะขนถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล อย่ า งน้ อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือ
กําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
(๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
(เช่น ไลโซน ๕%) แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด
(๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเท่านั้น
การขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่ น ขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๖ ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญาตต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กํา หนดไว้
ท้ายข้อบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางงอน
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่นที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
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ตอบแทนด้วยการคิ ดค่าบริการ ต้อ งดําเนินการเก็บ ขน และกําจัด สิ่งปฏิ กูลหรื อ มูลฝอยให้ ถูกต้อ ง
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด
ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ พิกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖
ลาดับที่
๑

รายการ
อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑.๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
(๑.๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป
ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐ บาท
(๑.๑.๒) เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ ๑
ลูกบาศก์เมตร ๑๕๐ บาท
(๑.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(๑.๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจารายเดือน
(ก) ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๓๐ บาท
(ข) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ค่าเก็บและขนทุกๆ
๒๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร เดือนละ ๓๐ บาท
(ค) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
๒,๐๐๐ บาท
(ง) ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
(๑.๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการชั่วคราว
(ก) ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐ บาท
(ข) ครัง้ หนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตรๆ ละ ๑๕๐ บาท
(๑.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(๑.๓.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน
(ก) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร
เดือนละ ๓๐๐ บาท
(ข) กรณีที่มีน้าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร
ค่าเก็บและค่าขนทุกๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ
๒ กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ บาท
(๑.๓.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว
(ก) ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตรา ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท กรณีที่ระยะทาง
เกิน ๑๐ กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก กิโลเมตรละ ๒๐ บาท ทั้งนี้
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่มูลฝอยน้าหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ ๔๐๐ บาท
กรณีที่มูลฝอยมีน้าหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรือทุกๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ
๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ ๔๐๐ บาท

ลาดับที่
๒

รายการ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตดาเนินกิจการโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
(๒.๑) รับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒.๒) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒.๓) รับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒.๔) รับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

คำขอรับใบอนุญำตกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เขียนที่.....................................................................
วันที่..................เดือน................................พ.ศ. ..................
ข้ า พเจ้ า (นาย/ นาง/ นางสาว/ นิ ติ บุ ค ล)...................................................................
อายุ.................ปี สัญชาติ................บ้านเลขที่ ..................หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย........................................
ถนน....................................แขวง/ตาบล..................................... เขต/อาเภอ...........................................
จังหวัด..............................................ไปรษณีย์................................. เบอร์โทรศัพท์.............................................
เลขประจาตัวประชาชน...................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบการกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางงอน ดังต่อไปนี้
1. การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ชื่อ......................................................................................
ประเภท...................................................ขนทิ้งขยะ/กาจัดสิ่งปฏิกูล....................................................................
พื้นที่ให้บริการ...........................................ครอบครัว อัตราค่าบริการ..................................บาท/เดือน/ปี
2. เขตบริการในพื้นที่ซอย......................................ถนน.....................................หมู่ที่..............
ตาบล/แขวง........................................... อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด....................................
โทรศัพท์.................................................
3. มีพาหนะในการบริการจานวน................................. คัน มีคนงาน................................คน
4. ผู้ดาเนินกิจการ/คนงาน
1. ชื่อ(นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................................อายุ ..............ปี
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน .................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด...................................
โทรศัพท์...................................................
2. ชื่อ(นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................................อายุ ..............ปี
สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน .................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต........................................... จังหวัด...................................
โทรศัพท์...................................................
พร้อมคาร้องนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยดังนี้
(1)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ทัง้ ผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง)
(2)
สาเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง)
(3)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(ทัง้ ผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง)
(4)
ใบรับรองแพทย์ (ทั้งผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง)
(5)
หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(6)
สาเนาทะเบียนรถ พร้อมรูปถ่าย

(7) หนังสืออนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
(7.1).................................................................................................................................
(7.2).................................................................................................................................
(7.3).................................................................................................................................
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(.....................................................)
ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
เห็นสมควรให้ใบอนุญาตและกาหนดเงื่อนไขดังนี้
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ไม่เห็นควรอนุญาต เพราะ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(.............................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่ .............../................../..........................

คำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
ไม่อนุญาตให้ประกอบการ เพราะ
.......................................................................................................
.......................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................ผู้อนุญาต
(............................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
วันที่ .............../................../..........................

ใบอนุญำต
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เลขที่................/.......................
อาศั ย อ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 มาตรา 19 มาตรา 54
และข้อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางงอน เรื่อ ง การจั ด การสิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย พ.ศ.2556
ข้อ 18 อนุญาตให้................................................................................................................เป็นผู้ดาเนินกิจการ
เก็บ ขน
กาจัดส่งปฏิกูล
สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย
นาสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเข้าไปกาจัด
ในสถานที่หรือบริเวณทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางงอนจัดไว้
ส านั ก งานที่ ตั้ งอยู่ เลขที่ ...................หมู่ ที่ ........................ซอย.........................................
ถนน..........................................แขวง/ตาบล.............................................เขต/อาเภอ.........................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................................
โดยต้องดาเนินกิจการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ประกาศ
และเงื่อนไขบังคับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................
ถึงวันที่......................เดือน.....................................พ.ศ............................
ออกให้ ณ วันที่..................เดือน...................................พ.ศ............................
(ลงชื่อ).....................................................ผูอ้ นุญาต
(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรกาหนด
1.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………….
2.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………….
3.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………….
4.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………….
5.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….………………….

คำขอต่ออำยุใบอนุญำตกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รับเลขที่...........................

เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ…................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่/สานักงานใหญ่ เลขที่....................หมู่ที่..........................ซอย..................................................
ถนน...............................................แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ.......................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
เป็ นผู้ได้รับอนุ ญาตให้ ดาเนิน กิจการ
เก็บ ขน
กาจัดส่งปฏิกูล
สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย
น าสิ่งปฏิ กูล หรือมูล ฝอยเข้าไปกาจั ดในสถานที่ห รือบริเวณที่ องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางงอนจัดไว้
ตามใบอนุญาตเลขที่.................................สิ้นอายุวันที่................เดือน................................พ.ศ.........................
ขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อดาเนินกิจการต่อไป
ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนมำด้วย คือ
(1)
ใบอนุญาตดาเนินกิจการ (ฉบับเดิม) เลขที่..................................
(2)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ
(3)
หนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่มีการมอบอานาจ)
(4)
ค่าธรรมเนียม..................................................บาท
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
(.................................................)
ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข/ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงงอน
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุญาต
(..........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รับเลขที่...........................

เขียนที่............................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ…................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขที่/สานักงานใหญ่ เลขที่....................หมู่ที่..........................ซอย..................................................
ถนน...............................................แขวง/ตาบล..........................................เขต/อาเภอ.......................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์..........................................
เป็ น ผู้ ได้รับ อนุ ญ าตให้ ดาเนิน กิจการ
เก็บ ขน
กาจัดส่งปฏิกูล
สิ่ งปฏิกูล
มูลฝอย
น าสิ่งปฏิ กูล หรือมูล ฝอยเข้าไปกาจั ดในสถานที่ห รือบริเวณที่ องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางงอนจัดไว้
ตามใบอนุญาตเลขที่.................................ประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
ชารุด
สูญหาย
ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนมำด้วย คือ
(1)
ใบอนุญาตเดิมซึ่งชารุดหรือถูกทาลายในสาระสาคัญ
(2)
ใบรับแจ้งความของสถานีตารวจแห่งท้องถิ่น ที่ใบอนุญาตสูญหาย
(3)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต
(.................................................)
ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่/ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้น
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงงอน
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุญาต
(..........................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน

