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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางและนายอําเภอชํานิ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  กฎระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย 

จากชุมชน 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

ขอ  ๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  หรืออาจ

อนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๑  ก็ได 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 

ทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางจัดไวใหหรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองยางจัดไวให 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางมี อํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ 

การใหบริการและระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีการอนุญาต 

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองยางได 
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ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางจะตองเสียคาธรรมเนียม 

การใหบริการเก็บ  ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๑  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง  

ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทยอายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณในวันที่ ย่ืน 

คําขอรับใบอนุญาต  โดยตองไมเปนผูมีหนี้ สินลนพนตัว  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคย 

ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ  รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

ในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  อาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได 

(๒)  หากเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยมีวัตถุประสงค 

ในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมีทุนจดทะเบียน 

ไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓)  คุณสมบัติอื่นตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยผูท่ีประสงคจะดําเนินกิจการรับทํา 

การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

 (๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 (๓.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๓.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๓  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

 (๑.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๒ 
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 (๑.๒)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑.๒.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๒.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๒.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

  (๑.๒.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

  (๑.๒.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๑.๒.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวาเปน

พาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ

กิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่

เห็นไดชัดเจนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางประกาศกําหนด 

 (๑.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับผูปฏิบัติงาน   

 (๑.๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

 (๑.๕)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 (๒.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๒ 

 (๒.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

  (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของ

ประชาชน 

 (๒.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
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  (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

  (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดนิ  และโรงงานที่จะใชในการดําเนิน

กิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

 (๒.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๒ 

 (๓.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

  (๓.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

  (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๓.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

  (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกดิอนัตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 

  (๓.๒.๕)  สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

 (๓.๓)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 

  (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 

  (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

  (๓.๓.๓)  สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

  ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว   

ส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ 

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

 (๓.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาต

แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ให

สงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน  ตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๖  ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองรักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒)  ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๒ 

(๓)  ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

(๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ

และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองยาง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติมใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๒๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยางเปนผูรักษาการตามบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มุนี  อุไรรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองยาง 



        บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

               เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคารหรือเคหะ  

    ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

      ๑.๑.๑  วันหนึ่งไมเกิน   ๒๐   ลิตร                    เดอืนละ 

      ๑.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน    ๔๐   ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน    ๖๐   ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน    ๘๐   ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๘ วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ๑.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับตลาด  โรงงานอุตสาหกรรม  

หรือท่ีมีมูลฝอยมากท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 ๑.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลกูบาศกเมตร  เดือนละ              

 ๑.๒.๒  วันหนึ่ง เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

หรือเศษลูกบาศกเมตร     เดือนละ  

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง  ๆ 

       ๑.๓.๑  ไมเกิน  ๑   ลูกบาศกเมตร                                       ครั้งละ 

       ๑.๓.๒  เกิน   ๑    ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษ

ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๔  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร   

      ๑.๔.๑  ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ 

      ๑.๔.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

      ๑.๔.๓  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร  

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน หรือ  

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการ

คิดคาบริการ 

๒.๑   รับทําการเก็บ  ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ฉบับละ 

๒.๒  รับทําการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย     ฉบับละ    

 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

๒๕๐ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

         หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนด ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒   (พ.ศ. ๒๕๓๖)  

                           ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  



  

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      

                                                                      ทําท่ี ......................................................... 

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

 

 ขาพเจา ………………….…… อาย ุ........... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี .............. 

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

โทรศัพท ........................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองยาง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

 ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 

 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓.  ...................................................................................................................................... 

 ๔.  ...................................................................................................................................... 

                         

    แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (ลงชื่อ) ........................................................ ผูขอรับใบอนุญาต 

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

                                                          

แบบ ๑ 



 

 แบบ ๒ 

                           ใบอนุญาต 

                                 ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลมท่ี ............... เลขท่ี ............. ป ............. 

 

 อนุญาตให ..................................................... สัญชาติ .............. บานเลขท่ี ............. หมูท่ี .......... 

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

โทรศัพท ............................................ 

 ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท .................................................................................................. 

คาธรรมเนียม .............บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ...... เลขท่ี ......ลงวันท่ี .......เดือน .............พ.ศ. .............  

โดยใชชื่อประกอบการวา ........................................ จํานวนคนงาน …………....... คน ตั้งอยู  ณ เลขท่ี ..............  

หมูท่ี ........... ตรอก/ซอย ................. ตําบล .......................... อําเภอ .................... จังหวดั ............................... 

โทรศัพท .............................................. โทรสาร ............................................... 

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ............................................................................................................................. 

  (๒) ............................................................................................................................. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 

  ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ................... 

 

                                                                           (ลงชื่อ)   ...................................... 

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

                                                                                          เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี .... เลขท่ี ............ 

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

……………………………………….. 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............. เลขท่ี ........ 

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

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

 

           เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี ............. เลขท่ี .............. 

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

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

  

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

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



                                                                                                                                                         

 

แบบ ๓ 

          คําขอตอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

       

                                                                ทําท่ี ..................................................... 

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

               

 ขาพเจา ..................................................... อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขท่ี ............. 

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

โทรศัพท.................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายใุบอนญุาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเมืองยาง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  .................................................................................................................................. 

 ๒.  .................................................................................................................................. 

 ๓. .................................................................................................................................. 

 ๔. .................................................................................................................................. 

 ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                         (ลงชื่อ)................................................... ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

แบบ ๔ 

                                            คําขออนุญาตการตาง ๆ 

   

                                                                                ทําท่ี ..................................................... 

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

 

 ขาพเจา .............................................................. อายุ ........ ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขท่ี ........  

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

โทรศัพท.................................................... 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง 

 ดวย .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

                    จึงมีความประสงค ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

                       ขอรับรองวา ขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                               (ลงชือ่) ........................................................ ผูขออนุญาต 

                                                   

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



 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ ขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

                                                                              เขียนท่ี.....................................................  

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

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  

   เปนบุคคลธรรมดา อาย…ุ………………………………......ป สัญชาติ…………………………………….............  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี               อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี….. 

หมูท่ี....... ตรอก/ซอย.....................ถนน..................ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต............................. 

จังหวัด........................................โทรศัพท......................................โทรสาร..........................................................  

   เปนนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเม่ือ.................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี.............หมูท่ี........................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................  

ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................

โทรศัพท.............................. โทรสาร......................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี  ดังนี้  

๑. .........................................................อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี........ตรอก/ซอย.................................

ถนน......................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................

จังหวัด..............................................โทรศัพท.....................................โทรสาร......................................................  

 

ไดขออนุญาต               เก็บและขนสิ่งปฏิกูล             กําจัดสิ่งปฏิกูล 

ใบอนุญาต เลมท่ี..............เลขท่ี...............ป...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................

สถานท่ีตั้งเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................

ตําบล.....................อําเภอ....................... จังหวัด.................. โทรศัพท.........................โทรสาร...........................  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาต 

 

     สูญหาย     

     ถูกทําลาย     

     ชํารุดในสาระสําคัญ 

แบบ ๕ 



-๒- 

     พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

   ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

   ๓. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

   ๔. สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณี 

          ใบอนุญาตเดิมสูญหาย 

             ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

             ๖. อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………….   

              

          ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

            

            (ลงชื่อ)................................................  

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

                                                                                       ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

               คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

                     อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

                     ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

                                                              (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  

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

      


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


