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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  ว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

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  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญและนายอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย   
จงึตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  เร่ือง  การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น   
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือสัญจรได้   

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

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   

ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  หรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใด  เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้   

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
ของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญมอบให้ผู้อื่นดําเนินการแทน 
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  และระเบียบปฏิบัติได้ 
ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ   
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญหรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหาร 
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ส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญจะต้องดําเนินการ 
ให้ถูกสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑)  ห้ามผู้ใดทําการ  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 
หรือทางสาธารณะเป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา  นอกจากในที่ที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  จัดไว้ให้ 

  (๒)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

  (๓)  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งสิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  (๔)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานที่  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่

ของตนให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  เม่ือเกิดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  จะต้องรีบกําจัดให้หมดไปโดยเร็ว 
เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา 
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๙  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑) ต้องมีพาหะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๑.๑.๒)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ

ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด  เปิดอยู่ด้านบน 
    (๑.๑.๓)  มีป้ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
    (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  และน้ํายาดับกลิ่น   
    (๑.๑.๖)  ผู้ประกอบกิจการรถสูบสิ่งปฏิกูล  จะต้องระบุแหล่งที่จะนําสิ่งปฏิกูล 

ไปบําบัดและมีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่บําบัดนั้น  เว้นแต่จะมีระบบบําบัดของตนเอง 
    (๑.๑.๗)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่พาหะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลบนตัวถังรถ

ให้รู้ว่าเป็นพาหะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  “รถดูดส้วม”  เป็นต้น  ชื่อบริษัทหรือชื่อเจ้าของกิจการ  
หมายเลขโทรศัพท์  (กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตหลายท้องถิ่น  ให้พิมพ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  ส่วนใบอื่น ๆ  
ให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ที่รถเพื่อการตรวจสอบด้วย)  ที่ด้านข้างทั้ง  ๒  ด้านของตัวถังรถ 
ที่เห็นได้ชัดเจน  และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๒)  ต้องมีชุดปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางหุ้มแข้ง   
   (๑.๓)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา 

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
   (๑.๔)  ดําเนินการอื่น ๆ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
      (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑)  ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม  ตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลราษฎร์เจริญกําหนด 
   (๒.๒)  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกหลักสุขาภิบาล 
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   (๒.๓)  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องมีอุปกรณ์ในการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

   (๒.๔)  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องแสดงแผนผังและข้ันตอนการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

ที่ชัดเจน 

   (๒.๕)  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลต้องห่างจากชุมชน 

   (๒.๖)  ต้องไม่สร้างเหตุรําคาญให้แก่ชุมชน 

   (๒.๗)  ดาํเนินการอื่น ๆ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (๓.๑) ต้องมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๓.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

    (๓.๑.๒)  ส่วนของพาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ 

ป้องกันการตกหล่นของมูลฝอย  ป้องกันกลิ่นและสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาปิด-เปิด  อยู่ด้านบน 

    (๓.๑.๓)  มีอุปกรณ์รองรับน้ําเสียที่ไหลจากขยะเปียกไม่ให้หกเรี่ยราด 

    (๓.๑.๔)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจําพาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอย  

เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 

    (๓.๑.๕)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอย 

ให้รู้ว่าเป็นพาหนะเก็บขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เป็นต้น  ชื่อบริษัทหรือชื่อเจ้าของกิจการ  

หมายเลขโทรศัพท์  (กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตหลายท้องถิ่น  ให้พิมพ์เฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  ส่วนใบอื่น ๆ  

ให้เก็บสําเนาหลักฐานใบอนุญาตไว้ที่รถเพื่อการตรวจสอบด้วย)  ที่ด้านข้างทั้ง  ๒  ด้านของตัวถังรถที่เห็น

ได้ชัดเจน  และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๓.๒) ต้องจัดให้มีชุดปฏิบัติงาน  เสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  

สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

   (๓.๓) กรณีไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่า 

นําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
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  (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๔.๑)  ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีสถานที่กําจัดมูลฝอยที่เหมาะสม  ตามที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลราษฎร์เจริญกําหนด 
   (๔.๒)  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องถูกสุขาภิบาล 
   (๔.๓)  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องมีอุปกรณ์ในการกําจัดมูลฝอย 
   (๔.๔)  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องแสดงแผนผังและขั้นตอนกําจัดมูลฝอยที่ชัดเจน 
   (๔.๕)  สถานที่กําจัดมูลฝอยต้องห่างจากชุมชนอย่างเพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 
   (๔.๖)  ต้องไม่สร้างเหตุรําคาญให้แก่ชุมชน 
   (๔.๗)  ดําเนินการอื่น ๆ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีมีความจําเป็นจะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมี 
หนังสือขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ 
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในเวลากําหนดดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์   
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ข้อ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้   

  (๑) ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑)  ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง  หลังเสร็จสิ้น 
ปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๑.๒)  ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังการดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้วให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อ 
หรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เช่น  ไลโซน  ๕% 

   (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัด 
ด้วยวิธีที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

   (๑.๔)  กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรค  เช่น  ไลโซน  ๕%   
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
  (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑)  เจ้าพนักงานทุกท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับการเก็บ  หรือขน  

สิ่งปฏิกูล  โดยทําเป็นธุรกิจ  โดยแจ้งว่าจะนําสิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  เขตท้องถ่ินอื่น  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
จะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต  การกําจัดสิ่งปฏิกูลนั้น  จึงจะอนุญาตให้เก็บขนโดยทําเป็นธุรกิจได้ 

   (๒.๒)  กรณีที่ผู้ใดได้รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลในเขตท้องถิ่นต้นทางแล้ว  นําสิ่งปฏิกูล 
ไปกําจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง  โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ  ขน  และการกําจัด  ผู้ประกอบการต้องขอ 
ใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ปลายทาง  ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทางกําหนดไว้ในข้อกําหนด 
ท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลผ่านท้องถิ่นอื่น  นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง   
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จะต้องแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานต้นทาง  และใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ปลายทาง  รวมทั้งหลักฐานการขอใบอนุญาตทํากิจการนอกเขต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

   (๒.๓)  กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลโดยคิดค่าบริการ 
ในเขตท้องถิ่นหนึ่งแล้วนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในที่ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นหนึ่ง   
บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ  ผู้ครอบครองที่ดินนั้น  จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

   (๒.๔)  ห้ามผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูล  หรือนําสิ่งปฏิกูลและไปฝัง  หรือถมในท่ีดินใด  
หรือโดยวิธีการอื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๒.๕)  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลข้ามเขตท้องถิ่นกัน  จะต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญกําหนด 

   (๒) ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
   (๒.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  

ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง  
หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติงานประจําวัน 

   (๒.๒)  ทําความสะอาดพาหนะ  โดยหลังจากการเก็บ  ขนมูลฝอยเสร็จแล้วให้ทํา 
ความสะอาดภายในถังที่บรรจุมูลฝอย  และทําความสะอาดด้านนอกถังที่บรรจุมูลฝอยด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
   (๒.๓)  ทําความสะอาดพาหะเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจาก
ที่ออกปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 

   (๒.๔)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
  (๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
   (๓.๑)  เจ้าพนักงานทุกท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับการเก็บขนมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  โดยแจ้งว่าจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตท้องถิ่นอื่น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่า 
มีใบอนุญาต  การกําจัดมูลฝอยนั้น  จึงจะอนุญาตให้เก็บขนโดยทําเป็นธุรกิจได้ 

   (๓.๒)  กรณีที่ผู้ใดได้รับทําการเก็บขนมูลฝอยในเขตท้องถิ่นต้นทางแล้ว  นํามูลฝอย
ไปกําจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง  โดยคิดค่าบริการทั้งการเก็บ  ขน  และการกําจัด  ผู้ประกอบการต้องขอ 
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ใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง  และขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ปลายทาง  ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทางกําหนดไว้ในข้อกําหนด 
ท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนมูลฝอย  ผ่านท้องถิ่นอื่น  นอกจากท้องถิ่นต้นทางและท้องถิ่นปลายทาง   
จะต้องแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจ้าพนักงานต้นทาง  และใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ปลายทาง  รวมทั้งหลักฐานการขอใบอนุญาตทํากิจการนอกเขต  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วย 

   (๓.๓)  กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  โดยคิดค่าบริการในเขต 
ท้องถิ่นหนึ่งแล้วนํามากําจัดโดยการถมที่  หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในที่ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นหนึ่ง  บุคคลผู้มี 
กรรมสิทธิ์หรือ  ผู้ครอบครองที่ดินนั้น  จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

   (๓.๔)  ห้ามผู้ใดขุดมูลฝอย  หรือนํามูลฝอยและไปฝัง  หรือถมในที่ดินใด   
หรือโดยวิธีการอื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (๓.๕)  การเก็บ  ขนมูลฝอย  ข้ามเขตท้องถิ่นกัน  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญกําหนด 

ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญเท่านั้น   

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอาย ุ สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลากําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดกันเกินกว่าสองครั้ง  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจํานวน   

ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ได้รับอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอใบรับใบแทนอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตใช้ตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพัก

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   
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ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลระทบต่อภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๓ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิดคําสั่ง 
แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  
ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ที่ 
ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทํา  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด   

ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลราษฎร์เจริญในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   
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ข้อ  ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประมวล  โทอินทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ   



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญ 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล  
๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  
ลูกบาศก์เมตรละ                                                                            
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  
๑ ลูกบาศก์เมตร   
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ 
ทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ ประเภททั่วไป  ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี/คัน) ฉบับละ  
๒.๒  ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 
๒.๓  ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว ฉบับละ 
๒.๔  ให้บริการรถสุขาช่ัวคราว  ฉบับละ 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                            

-๒- 
ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม

(บาท) 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑) ค่าเก็บ ขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 

     - วันหนึง่ไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                       เดือนละ      
     - วันหนึง่เกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                   เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                 เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหนึง่เกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร               เดือนละ 

(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึง่ 
เกิน ๕๐๐ ลติรขึ้นไป 

     - วันหนึง่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                              เดือนละ      
     - วันหนึง่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลกูบาศก์เมตร                                          เดือนละ      

(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 
     - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                       ครั้งละ 

- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  
หรือเศษของลกูบาศก์เมตร                                       ลูกบาศก์เมตรละ  
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
 (๑) ใบอนุญาตดําเนนิกิจการ ในการรับทาํการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย 
โดยทําเปน็ธรุกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ  
 (๒) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 

 
 

๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๗๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 



 
                                                                            

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 ประกอบกิจการ……………………………………………………………… 

 

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

 
 ๑. ข้าพเจ้า …………………………..…………. อายุ ………..……… ปี   สญัชาติ ..……………..............………… 
โดย………………………………………………………………………………………………………..ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อยู่บ้านเลขที่ ………….…… หมู่ที่ ………..… ตรอก/ซอย …………….....……………… ถนน ………………………………... 
ตําบล ……………….…… อําเภอ …………..……… จังหวัด …………….. หมายเลขโทรศัพท์ ………………ผู้ขออนุญาต 
 ๒. พร้อมคําขอน้ีขา้พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วดังน้ี 
  (   )  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ……………..) 
  (   ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมิน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
   (   )  ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)    
  (   )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  (   )  หลกัฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลราษฎร์เจริญประกาศกําหนด คือ 
    ๑)…………………………………………………………………………… 
    ๒)…………………………………………………………………………… 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

    (ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                          (………………………………………..)  /ต่ออายุใบอนุญาต 

 
 

คําขอเลขที่……../……….
   (เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
                                                                            
 

แผนผงัแสดงที่ต้ังประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ข้าพเจ้าขอรับรอง  ว่าข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) ………….…..…………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       (……………..…….…….………) /ต่ออายุใบอนุญาต  
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานที่ประกอบการ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี  ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
  (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงช่ือ) …………..…………………….. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (…………………………………) 

          ตําแหน่ง ……………………………….……………..  
          วันที่ ………… / …………….. / …….….. 

 
                                                         คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

                             (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
           (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                                                          
                   (ลงช่ือ) …………………….…………… เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ( ………………………………………. ) 
                                          ตําแหน่ง …………………………… 
                                              วันที่….……/…………/…….… 



 
                                                                            

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที…่………………………………………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………เดือน………………………..พ.ศ……………… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  (      )    ครบ 
     (      )   ไม่ครบ 
      ๑) ………………………………………….. 
      ๒)……………………………………………. 
      ๓)……………………………………………... 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………… 

(………………………………………) 
ตําแหน่ง………………………………. 

 
    

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที…่………………………………………………ได้รับเรื่องเมื่อวันที่……………เดือน………………………..พ.ศ……………… 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  (      )    ครบ 
     (      )   ไม่ครบ 
      ๑) ………………………………………….. 
      ๒)……………………………………………. 
      ๓)……………………………………………... 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………… 
       (………………………………….………) 
  ตําแหน่ง…………………………………. 

 



 
                                                                            

 
      ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ…………………………………….. 
เล่มที่…………เลขที่..…../….….. 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………………………………... สัญชาติ ………..………… 
อยู่บ้านเลขที่ …………..…หมู่ที่ ……… ตรอก/ซอย ……….……..…………… ถนน ………………………………..……… 
ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต …………………. จังหวัด …………………….. โทรศัพท์ ……………………….. 

ช่ือสถานประกอบกิจการ………………………………….. ประเภท ……………………………………………………… 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่ ..……… หมู่ที่ ………… ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ……………………………………….. 
ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต ……………..…………………… จังหวัด …………..…………………….. 
หมายโทรศัพท์ ……………………………… 
 เสียค่าธรรมเนียมปีละ ………..………… บาท  (………………………………...) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …….. 
เลขที่ ………. ลงวันที่ ……..…. เดือน .………….………….. พ.ศ. ………….… 
 (๒)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
   (๔)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
            (๔.๑)   …………………………………………………………………………………………. 
            (๔.๒)   …………………………………………………………………………………………..  
 

  (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่ ……….. เดือน ..………………….. พ.ศ. ……………. 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่ ………… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………… 

 
(ลงช่ือ) …………………………… 
       (…………………………..) 

  ตําแหน่ง …………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 

คําเตือน   (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี 
  ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
   (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  



 
                                                                            

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คําเตือน    ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                            

คําขอรับใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการ................................................ 
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)……...................................................................................................... 
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ..................................ปี สัญชาติ............................................ เลขประจําตัว

ประชาชนเลขที่ ................................................... อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่..............หมู่ที่....................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน...................................ตําบล/แขวง……..………….…..................................... 
อําเภอ/เขต.......................จังหวัด............................โทรศัพท์..............................โทรสาร.....................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ...............................................  
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.................ตรอก/ซอย............................ถนน...........................................  
ตําบล/แขวง ...........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท.์...................................... โทรสาร......................................... ผู้มอํีานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้อแจ้ง 
มีดังน้ี  

๑. ..................................................อยู่บ้านเลขที.่................หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย.................................
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร................................................  

 
ได้ขออนุญาต  ..................................................................... ใบอนุญาต เล่มที.่.............เลขที.่...............

ปี..................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................สถานที่ต้ังเลขที.่..............................
หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................ตําบล..............................................
อําเภอ...................................... จังหวัด..................................................... โทรศัพท.์...........................................
โทรสาร...............................................  
 
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจากใบอนุญาต 

 �  สูญหาย     
 �  ถูกทําลาย     
 �  ชํารุดในสาระสําคัญ 



 
                                                                            

- ๒ – 
     พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน  

นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ

อํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณี

ใบอนุญาตเดิมสูญหาย 
         � ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
          � ๖. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….                    
........................................................................................................................................................................  
 

          ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
            
                   (ลงช่ือ)......................................................  

                                                                               (.................................................)  
                                                                                              ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 � อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 � ไม่อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต 
 
                                                                         (ลงช่ือ)..................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

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


