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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด   
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดและนายอําเภอเรณูนคร  จึงตราข้อบัญญัติไว้   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  เร่ือง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้ 
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  
หรือที่อื่น 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเช่าใช้สอยได้ 

ข้อ ๔ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  เป็นอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามข้อ  ๔  แทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  หรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๑๐  ก็ได้ 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
เช่น  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คู  คลอง  หนอง  บึง  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดจัดไว้ไห้   
หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดจัดไว้ให้ 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการ
และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดได้ 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  
ขน  แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  ประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตาม  ข้อ  ๑๑  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑ 
     (๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    (๒.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๒.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น 

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
    (๒.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
    (๒.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
    (๒.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด   

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
    (๒.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่า 

เป็นพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดประกาศกําหนด 

   (๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   
   (๔) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา   

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   (๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
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  ข. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑ 
   (๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด 
    (ข)  วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (ค)  วธิีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 
   (๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
    (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย 
    (ข)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    (ค)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใช้ในการดําเนิน 

กิจการดังกล่าว  ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือสิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
  ค. ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  
   (๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑ 
   (๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ  ขน 
    (ข)  วิธีการเก็บ  ขนมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (ค)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ  ขน  (ถ้ามี) 
    (ง)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การควบคุม 

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 
    (จ)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
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   (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้นดังนี้ 
    (ก)  จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 
    (ข)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ  ขน 
    (ค)  สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว  สิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ 

ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด  หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาต 
ได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๖  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวบรวมความไม่ถกูต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้ง 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน   
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
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ข้อ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ต้องรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อ  ๑๐  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ 
ตามใบอนุญาต 

  (๒)  ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ตามข้อ  ๑๑ 
  (๓)  ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้ในใบอนุญาต 
  (๔)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ
และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด 

ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก   
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 
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ข้อ ๑๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าลาด 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
  (๒) การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๓) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข   

ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  

และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๔ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  

หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต   

และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ   

ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของ

ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย 

ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามข้อ  ๘  ต้องดําเนินการเก็บ  ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลท่าลาดในเรื่องใด  หรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หน้า  ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อานคํา  ธน.ทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด   



 

 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลทา่ลาด 
              เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย  ๒๕๕๙ 

 

ที ่ ประเภท ค่าธรรมเนียม  
(บาท) 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 

 

อัตราคา่ธรรมเนียมเกบ็ขนสิง่ปฏกิลูหรือมูลฝอย 
 ๑.๑  ค่าเก็บ  ขน  อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ   
          ก.  ลกูบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป    
             เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คดิเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร            เดือนละ  
          ข.  เศษไม่เกินคร่ึงลกูบาศก์เมตร                                            เดือนละ     
 ๑.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมลูฝอยวันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐ ลิตร  
          ก.  วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                                เดือนละ     
          ข.  วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ๒๐  ลิตร  หรือเศษของแต่ละ    
              ๒๐  ลิตร                                                                  เดือนละ 
 ๑.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
         ก.  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                        เดือนละ     
         ข.  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
         ค.  หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร                                                เดือนละ    
๑.๔  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  ครั้งหน่ึง ๆ  
          ก.  ไมเ่กิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                                ครั้งละ 
          ข.  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของ 
              ลูกบาศก์เมตร                                                    ลูกบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต 
          ก.  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ  
               ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                               ฉบับละ   
          ข.  รบัทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
               ประโยชน์ตอบแทน  ด้วย การคิดค่าบริการ                           ฉบับละ 

                                      

 
 
 

๕๐ 
๒๕ 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑๕๐ 

 
๑๕๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบ ๑ 

คําขอรบัใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน เกบ็ กําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 
                                     ทําที ่......................................................... 

                                               วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .......... 
 
ข้าพเจ้า ………………… อายุ ........... ปี สัญชาติ ................ อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ .......... 

ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล .............. อําเภอ .................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพท์ ........................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําของผู้รับใบอนุญาต  
  ขนาด ๑ น้ิว ๒ รูป 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. ...................................................................................................................................... 
 ๔. ...................................................................................................................................... 
 

     แผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

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

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

 

 

 

 



 

 
แบบ ๒ 

                                         ใบอนุญาต 
             ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี ............... เลขท่ี ............. ปี ............. 
                      อนุญาตให ้..................................................... สญัชาติ .............. บา้นเลขท่ี ............. หมู่ท่ี ......... 
ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล ...................... อําเภอ ................... จังหวัด ..................... 
โทรศัพท์ ............................................ 
                     ข้อ ๑ ประกอบกิจการประเภท............................................................................................... 
ค่าธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ......... เลขที่ ...........ลงวันที่ ..........เดือน ...................... 
พ.ศ. ............. โดยใช้ช่ือประกอบการว่า ................................................. จํานวนคนงาน .......................... คน  
ต้ังอยู่ ณ เลขที่ ..... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ............... ตําบล ............... อําเภอ ........ จังหวัด ......................... 
โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร ............................................... 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
         (๑) ............................................................................................................................. 
         (๒) ............................................................................................................................. 

                    ใบอนุญาตฉบับน้ีใช้จนถึงวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ............................. 

                                   ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ.................... 
 
                                                                  (ลงช่ือ) ...................................... 
                                                                     ( ...................................... ) 
                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

การตอ่อายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี....... เดือน ............. พ.ศ. ........... 

ค่าธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเล่มท่ี ............ เลขท่ี ............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี
............................................................. 
………………………………………………..….. 
                    เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

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

การต่ออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี.........เดือน ............. พ.ศ. ........... 

ค่าธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ............ 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 
............................................................. 
.............................................................. 
                       เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

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

การตอ่อายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี ....... เดือน ............. พ.ศ. ......... 

ค่าธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเล่มท่ี ............. เลขท่ี .............. 

ลงวันท่ี .......... / .......... / ........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 
............................................................ 
............................................................ 
                       เจ้าพนักงานท้องถ่ิน     
                      ......... / ....... / .......... 

 



 

 
                                                                                                         แบบ ๓ 

คําขอต่อใบอนญุาต 

ประกอบกิจการขน เกบ็ กําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

       
                                                     ทําที่ ................................................................ 

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

  ข้าพเจ้า ..................... อายุ .......... ปี สัญชาติ .............. อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่ ........... 

ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตําบล ................... อําเภอ ................... จังหวัด ..................... 

โทรศัพท์ .................................................... 

  ขอย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดพร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วคือ 
                     ๑. .................................................................................................................................. 
                     ๒. .................................................................................................................................. 
                     ๓. .................................................................................................................................. 
                     ๔.................................................................................................................................... 

                     ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 



 

 
แบบ ๔ 

คําขออนญุาตการตา่ง ๆ 

                                                               ทําที ่..................................................... 

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

   ข้าพเจ้า ......................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ............ อยู่บ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ ........... 

ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตําบล .................... อําเภอ ........................ จังหวัด .......................... 

โทรศัพท์ .................................................... 

   ขอย่ืนคําขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด 

   ด้วย.......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   จึงมคีวามประสงค์ ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

   ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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


