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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

******************************************************************* 
หลักการ 

  ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ว่าด้วยเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙  เพ่ือใช้บังคับในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตต าบลบ้านเกา่ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 
เหตุผล 

  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท าได้  โดย
การตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

          เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
----------------------------------- 

  “โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่าและนายอ าเภอด่านขุนทด  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้” 
  ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  เรื่อง  การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน     
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
   “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่
เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้ 
   “อาคาร”  หมายความ ตึก บ้าน เรือน  โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน  หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  ข้อ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ให้
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า    
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อาจมอบให้
บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าหรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย โดยท าธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการก็ได้ 
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บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  แต่ผู้ด าเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินการรับท าการเก็บ  ขนหรือก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการ
ด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   
  ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่ามอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการ  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
  ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า
มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าตามอัตราที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่าจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ข้อ  ๘  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่าการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจัดไว้ให้ 
   (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศก าหนด 
  ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๐  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจะต้องยื่น
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าก าหนด  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  ส าเนาใบอนุญาตตามก าหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๓)  อ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประกาศก าหนด 
  ข้อ  ๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
    (๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
     (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
     (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ
ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้  มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
     (๑.๑.๓)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
     (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม 



 

 
-๓- 

 
    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  น้ ายาฆ่า
เชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
    (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  รถดูดสิ่งปฏิกูล  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประกาศก าหนด 
   (๑.๒)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   (๑.๓)  กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
  ข้อ  ๑๒  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องดังกล่าวหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ
นี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุ  จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๑๓  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ  ๑๔  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้            
   (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล    
    (๑.๑)  รับท าการเก็บ ขนได้เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเท่านั้น
    (๑.๒)  ห้ามท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ
    (๑.๓)  วิธีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงสาธารณสุข 
    (๑.๔)  อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประกาศก าหนด  
   (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย    
    (๒.๑)  ห้ามท าการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
    (๒.๒) วิธีการก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงสาธารณสุข           
    (๒.๓)  อ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าประกาศก าหนด 
 
 
 
 



 
 

 
 

-๔- 
 

  ข้อ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเท่านั้น      
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
  ข้อ  ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุ ใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป     
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจน
ครบจ านวน             
  ข้อ  ๑๗  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้   ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า  
  ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย     
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
  ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าก าหนด  นี้         
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  
  ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี อ านาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 
 
 
 





 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ 
ล าดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
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๓ 

ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล  
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร 
ต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ                                                                             
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑) ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     - วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                       เดือนละ                        
     - วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                 เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร               เดือนละ 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
     - วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                              เดือนละ                     
     - วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                          เดือนละ                  
(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่งๆ 
     - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                       ครั้งละ 
     - เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                         ลูกบาศก์เมตรละ                  
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ                                                                                              
(๒) ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี)                                                     ฉบับละ 
 

 
 
๒๕๐ 
๑๕๐ 
 
 
 
 
๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
๒,๐๐๐ 
 
๑๕๐ 
 
๑๕๐ 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๕,๐๐๐ 

 

 


