( ร่าง )
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. …....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลละองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย บั ญ ญั ติ ให้ กระท าได้ โดยอาศั ยอ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แห่ ง
กฎหมาย องค์การบริห ารส่ วนตาบลบั วทองโดยความเห็ นชอบของสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบัวทอง และ
นายอาเภอบัวทอง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย พ.ศ. ….”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.
2546
บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบีย บ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือ
ปัสสาวะ
“มู ล ฝอย” หมายความว่ า เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสิ น ค้ า เศษมู ล สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์
ถุงพลาสติก ภาชนะ ที่ใส่อาหาร เถ้า รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือเลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่ก่อสร้าง
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้
“การขนสิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า การสูบสิ่งปฏิกูลจากถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบกาจัดสิ่ ง
ปฏิกูลแบบติดกับที่ แล้วนาไปยังระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้าซึมผ่านไม่ได้เพื่อใช้เป็นที่
รองรับสิ่งปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการกาจัดสิ่งปฏิกูล
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“การกาจัดสิ่งปฏิกูล” หมายความว่า การบาบัด การปรับปรุงหรือแปรสภาพสิ่งปฏิกูลให้ ปราศจาก
มลภาวะ สภาพอันน่ารังเกียจ หรือการก่อให้เกิดโรค เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือทาลาย
“ ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ” หมายความว่า กระบวนการกาจัดสิ่งปฏิกูลสาหรับอาคาร
ประเภทต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมหรือกลุ่มอาคาร
“ระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมายความว่า กระบวนการกาจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมจากระบบกาจัด
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ ส้วมเคลื่อนที่ หรือจากสถานที่ต่างๆมากาจัดรวม
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ข้อ 5 การเก็บ ขน หรือกาจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ให้เป็น
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์ การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนิน
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ก็ได้
ข้อ 6 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาให้มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด
เป็นต้นว่า ถนน ซอย ตรอก แม่น้า คลอง คู สระน้า บ่อน้า เว้นแต่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้งหรือจัดตั้งไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนาสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย วางไว้ทางสาธารณะหรือสาธารณะอื่นใด เว้นแต่จะได้ใส่
ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด ทาการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในถังรับ รถขน เรือขน
สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่ งปฏิกูล หรือมูล ฝอยขององค์การบริห ารส่วนตาบลบัวทอง เว้นแต่เป็นการกระทาของ
พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ 10 ห้ ามมิใ ห้ ผู้ ใด ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรือขุด มูล ฝอยในที่ รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่พักมูลฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เว้นแต่เป็นการกระทาของพนักงานเจ้าหน้ าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ข้อ 11 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองมอบให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ตามอัตราที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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ข้อ 12 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออก
ข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิด กันแมลงและสัตว์ได้ ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ
ข้อ 13 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ
ข้อ 14 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทาให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่ได้กระทาโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ
หรือกระทาตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 15 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่หรือบริเวณใดควรทาการเก็บขนมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล
ไปทาการกาจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขน เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครอง
สถานที่ อาคาร หรือเคหสถานทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือ
สิ่งปฏิกูล ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กาหนดไม่น้อยกว่าสามแห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว ผู้
ครอบครองสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลจากสถานที่ อาคาร หรือเคหสถานที่ซึ่งตน
ครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กาหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 16 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ตามข้อ 15 ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยการเผา หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ
กิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อ 17 ห้ามมิให้ ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 18 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จะต้องยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
ข้อ 19 ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม ข้อ 18 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้
1.1.1) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่นและสัตว์
แมลงพาหะนาโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน
1.1.3) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย
1.1.4) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม
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1.1.5) มีอุปกรณ์ทาความสะอาดประจารถ เช่น ถังตักน้า ไม้กวาด น้ายาฆ่าเชื้อโรค
( เช่น ไลโซน 5%)
1.1.6) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ
ขนถ่ ายสิ่ งปฏิกู ล เช่น “ รถดู ดสิ่ งปฏิกู ล ” เป็ น ต้น และต้องแสดงเลขทะเบี ยนใบอนุ ญ าตประกอบกิจการ ชื่ อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
(1.2) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
(1.3) กรณีที่ไม่มีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนา สิ่งปฏิกูลไป
กาจัด ณ แหล่งกาจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
2.1 ต้องมีระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ หรือระบบกาจัดสิ่งปฏิกูลรวม
2.2 ต้องระบุประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน และวิธีการระบายน้าทิ้งที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
2.3 ในการระบายน้าทิ้ งและกากตะกอนที่ ผ่ านระบบก าจัด สิ่ งปฏิ กูล แล้ ว น้ าทิ้ งและกาก
ตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนองพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไล (Echerichia coli) ไม่เกินปริมาณที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทองกาหนด
วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ((Echerichia coli)
ในน้าทิ้งและกากตะกอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่องค์การบริห ารส่วนตาบล
บัวทองกาหนด
2.4 ผู้มีหน้าที่จัดการสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี และได้รับ การฝึ กอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองกาหนด
2.5 ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด การสิ่ งปฏิ กู ล ต้ อ งจั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายที่ เหมาะสมส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และตรวจตราการควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุ ปกรณ์สาหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตั้งไว้ในบริเวณหรือสถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล
2.6 ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทาหน้าที่กาจัดสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด ถึงมืออย่างหนา ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง รวมทั้งต้องทาความสะอาดถุงมือยางหนา และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งทุก
ครั้งหลังการปฏิบัติงาน
ข้อ 20 เมื่อได้รับคาขอรับใบอนุญาตหรือคาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืนคาขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้
ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาขอ
ข้อ 21 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
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ข้อ 22 ในการด าเนิ น กิ จ การผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล
(1.1) ขณะท าการดูดสิ่ งปฏิ กูล ต้องควบคุมให้ ผู้ ป ฏิบั ติงานสวมเสื้ อคลุ ม ถุงมื อยาง และ
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทาความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานประจาวัน
(1.2) ทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว ให้ทา
การดูดน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และทาความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ ง
ปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค ( เช่น ไลโซน 5%)
(1.3) ท าความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่ งปฏิ กู ล อย่างน้ อยวั น ละ 1 ครั้ง หลั งจากที่ อ อก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล แล้ว สาหรับ น้าเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบาบัดหรือกาจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ
(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ายาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน
5%) แล้วทาการล้างด้วยน้าสะอาด
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 23 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนั บแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตและการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้ อ 24 ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ท้ า ย
ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใน วั น ที่ ม ารั บ ใบ อ นุ ญ าต ส าห รั บ กรณี ที่ เป็ น การขอรั บ ใบ อ นุ ญ าต ครั้ ง แรก ห รื อ ก่ อ น
ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ ส าหรั บ กรณี ที่ เป็ น การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตตลอดเวลาที่ ยั งด าเนิ น กิ จ การนั้ น ถ้ ามิ ได้ เสี ย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้น
แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค้ า งช าระค่ า ธรรมเนี ย มติ ด ต่ อ กั น
เกิ น กว่ า สองครั้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การด าเนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า
ธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง
ข้ อ 26 ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ เป็ น ผู้ ด าเนิ น กิ จ การตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ จ ะพึ งเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กาหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ 27 ผู้ ได้รั บ ใบอนุ ญ าตตามข้อบั ญ ญั ตินี้ ต้อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิด เผยและเห็ น ได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
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ข้อ 28 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุ ญาตยื่นคา
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุ ญาตสูญหาย ให้ ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(2) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ท าลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระที่ ส าคั ญ ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
หรือข้อบัญ ญัติ นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ นี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็น สมควรแต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน
ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบั ญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ นี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ข้อ 31 คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 32 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทา
การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดาเนินการเก็บ ขน
และก าจั ด สิ่ งปฏิ กูล ให้ ถูกต้องด้วยสุ ขลั กษณะตามวิธีการที่ เจ้าพนั กงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนั กงาน
สาธารณสุขประกาศกาหนด
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ข้อ 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทองในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 35 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ .....................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(……………..............……………)
นายอาเภอเมืองบุรีรัมย์

7

ร่างข้อบัญญัติ อบต.บัวทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ. ........

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ….
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ค่าเก็บและขน มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามมาตรา 20(4)
1.1 ค่าเก็บและขน มูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน
(ก) อาคารหรือเคหสถาน
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 201 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 301 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 401 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร
(ข) ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมาก
- วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือน
ละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
(ค) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
- ปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
- ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1
ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
1.2 ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ
- ลูกบาศก์เมตรละ
- เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร
- เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

5
10
20
30
50
70
90
120
150
250
500
500

100
150
150

100
50
100
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ลาดับ
รายการ
ที่
2 ค่ากาจัด มูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูลตามมาตรา 20(4)
2.1 ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป
(ก) ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นรายเดือน
- ปริมาณไม่เกิน 20 ลิตร
- ปริมาณเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20
ลิตร ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 10 ลิตร ให้คิดเป็น
หนึ่งหน่วย)
- ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ใน
อัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
ข. ค่ากาจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว
- ปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร
- ปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร
- ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร
ในอัตราต่อหน่วย
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตร ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย)
2.2 ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ (ลูกบาศก์เมตรละ)
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร)
2

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(ก) รับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
(ข) รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจ หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

100
100

5,000
5,000

100
200
200

500

2,000
2,000
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