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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง 
เรื่อง  การเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  เรื่อง  การเก็บ  ขน  
และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําการได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลาแดง  และนายอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  เรื่อง  การเก็บ  ขน  
และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  เม่ือพ้นกําหนด  ๓๐  วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๔๒   

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  หรือที่อ่ืน
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชุน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 

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

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้  และข้อ  ๙  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บขน
หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  และการกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน
หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลาแดง  มอบให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่
องค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดง  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บ  ขน  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง
จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใช้บังคับใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงจัดไว้ให้ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอ  และเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกําหนด 

กรณีสถานพยาบาลต้องมีการแยกเก็บมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป 
กรณีโรงงานอุตสาหกรรมให้เก็บรวบรวมกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษแยกเฉพาะ  เพื่อนําส่ง 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําจัดต่อไป 
(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  ต้องรักษาบริเวณสถานที่อาคาร  

หรือเคหสถานซ่ึงตนเป็นเจ้าของอยู่  หรืออยู่ในครอบครองของตน  ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   
หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซ่ึงขัดต่อสุขลักษณะ 

(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายเท  ทิ้งหรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่  หรือทางสาธารณะ  และ
สถานที่เอกชนอ่ืนใดยกเว้นในที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  อนุญาตให้จัดตั้ง  หรือจัดตั้งไว้ให้
โดยเฉพาะ  หรือเขตที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๕) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าสถานที่  อาคาร  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนมูลฝอย
ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  เม่ือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลาแดง  ได้มีหนังสือแจ้งแก่เจ้าของ  และหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้นทราบล่วงหนา้  
ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผย
ในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า  ๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของและ
หรือผู้ครอบครองสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถาน  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคคล
ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
จากสถานที่อาคาร  หรือเคหสถานซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครอง  โดยเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน   
ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

(๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยตาม  (๕)  ต้องเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ถูกต้องด้วยลักษณะตามสภาพ  หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

(๗) อาคารชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง  ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย  และให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารดังกล่าว  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเก่ียวกับการเก็บ  ขน  กําจัดขยะมูลฝอย  ดังนี้ 

 (๗.๑) ผู้จัดสร้างอาคารชั่วคราวสําหรับคนงานก่อสร้างต้องจัดให้มีถังขยะที่ไม่รั่วซึมและ 
มีฝาปิดทุกครอบครัว  และมีที่รองรับขยะรวม  ขนาดความจุ  ๒๐๐  ลิตร  ต่อ  ๖๐  คน  ต่อวัน  และมี 
การปกปิดป้องกันสัตว์พาหนะนําโรคได้ 

 (๗.๒) ผู้ครอบครองอาคาร  (คนงานก่อสร้าง)  ต้องเก็บกวาดขยะมูลฝอยลงถังขยะ  
โดยเฉพาะขยะเปียกต้องเก็บในถังขยะที่มีฝาปิดหรืออาจเก็บในถุงพลาสติกที่มัดปากถุงมิดชิด 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสําเนารับรองถูกต้อง  
๑  ฉบับ 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาที่รับรองถูกต้อง  ๑  ฉบับ 
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตัวเอง 
(๖) ใบรับรองแพทย์ 
(๗) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง  หรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และ 
ในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง   
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันได้รับคาํขอซ่ึงมีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  
๑๕  วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๓ ในการดําเนินกิจการผู้ใดรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กิจการเก็บขนมูลฝอย 
 (๑.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๐ 
 (๑.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
   (๑.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บขน 
   (๑.๒.๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๑.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บขน  (ถ้ามี) 
   (๑.๒.๔) วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินรวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   (๑.๒.๕) สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บขน 
 (๑.๓) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการขั้นต้น  ดังนี้ 
   (๑.๓.๑) จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 
   (๑.๓.๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขน 
   (๑.๓.๓) สถานที่รวบรวมมูลฝอย  (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว  ส่ิงใด 

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระตดิพันหรือไม่อย่างใด  หรือส่ิงใดเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน
ที่ผู้อนุญาตได้เช่าหรือจะเช่า  หรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 
 (๑.๔) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องได้รับการออกแบบ  ประกอบและสร้างให้มีลักษณะ
ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งทางบก  และกฎหมายอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิวตกหล่น
ของมูลฝอย  และการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

 (๑.๕) รถเก็บขนมูลฝอยทุกคันต้องมีข้อความติดด้านข้างและด้านหลังรถดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

(ด้วยตัวหนังสือขนาดที่เห็นชัดเจน) 

 (๑.๖) ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บขนมูลฝอยตลอดวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเก็บขน  มูลฝอยอย่างเพียงพอ  และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 

 (๑.๗) ผู้ปฏิบัตงิานต้องผูกผ้าปิดปาก  จมูก  สวมถุงมือขณะทําการเก็บขนมูลฝอย 
 (๑.๘) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทําการเก็บขนมูลฝอยที่ทําการจัดเก็บแล้วนั้นไปยังสถานที่

กําจัดมูลฝอยห้ามนําไปถ่ายเท  หรือทิ้งในที่สาธารณะ 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดง 

ใบอนุญาตเลขที่................/...................... 
ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  พร้อมหมายเลข 



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 (๑.๙) ในการปฏิบัติงาน  ผู้ได้รับอนุญาตต้องควบคุมดูแล  มิให้มีการดําเนินการเก็บขน 
มูลฝอยในลักษณะไม่ปลอดภัยในการทํางาน  หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อ่ืน 

 (๑.๑๐) ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจําท้องถิ่น  งานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนงานเทศกาลต่าง ๆ  ซ่ึงจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชน  องค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  เพื่อการจัดเก็บ  
ขนมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างงานและเม่ือเสร็จส้ินแล้ว  โดยผู้รับจ้าง 
ไม่อาจคิดค่าเพิ่ม 

 (๑.๑๑) ผู้รับจ้าง  ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
(เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน) 

 (๑.๑๒) ผู้รับจ้างเก็บ  ขนมูลฝอยจะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษเพิ่มจากที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลศาลาแดงกําหนดไว้ไม่ได้ 

 (๑.๑๓) หลักฐานอ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๒) กิจการกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐ 
 (๒.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
   (๒.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด 
   (๒.๒.๒) วิธีการกําจัดมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๒.๒.๓) วิธีการป้องการไม่ให้เกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

 (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
   (๒.๓.๑) รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 
   (๒.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 
   (๒.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเก่ียวกับที่ดิน  และโรงงานที่ใช้ในการดําเนิน

กิจการดังกล่าวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด  หรือส่ิงใด 
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนที่ ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการ 
และเงื่อนไขใด 

   (๒.๓.๔) หลักฐานอ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ทั้งนี้  ในการกําจัดมูลฝอยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

และหรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๓) กิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
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 (๓.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (๓.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

   (๓.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกล่ิน
และสัตว์แมลงพาหนะนําโรคได้  มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 

   (๓.๑.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
   (๓.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วซึม 
   (๓.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ําฆ่าเชื้อโรค  

(เช่นไลโซน  ๕%) 
   (๓.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทย 
ซ่ึงมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจนตามที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลศาลาแดงกําหนด 

 (๓.๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๓.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตน  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๔) กิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 (๔.๑) หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐ 
 (๔.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังต่อไปนี้ 
   (๔.๒.๑) ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ต้องการรับกําจัด 
   (๔.๒.๒) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๔.๒.๓) วิธีการป้องการไม่ให้ เกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้งสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

 (๔.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
   (๔.๓.๑) รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
   (๔.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 
   (๔.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเก่ียวกับที่ดิน  และโรงงานที่ใช้ในการดําเนิน

กิจการดังกล่าวว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือส่ิงใดที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของบุคคลอ่ืนที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 

ข้อ ๑๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  ๑  ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงเท่านั้น 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่า  ๒  ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๑๖ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลาแดง 

ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้ได้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการทุกราย  
โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ 
ในกรณีผิดสัญญาโดยส่งสําเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วันก่อนวันเริ่ม 
การให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการตอ้งไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใชใ้บอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอ่สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๑ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง   
หรือวันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนด  ๑  ปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ   ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขน  
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง  หรือเขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 

การคิดค่าบริการต้องดําเนินการ  เก็บ  ขนและกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๒๖ ภายหลังข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว  หากมีกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้บังคับใช้ตามกฎกระทรวงนั้น 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๒๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เชวง  จรัลพงษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง 



ลําดับ รายการ บาท

๑ อัตราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา ๒๐ (๔)

 ก.ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ

   เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก 

   และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                                   ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐

   เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ๑๕๐

   เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

 ข.ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจํารายเดือน

   -วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                                  เดือนละ ๔๐

   -วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร

    ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร

    หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร                                                      เดือนละ ๔๐

   -วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร

    แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                                       เดือนละ ๒,๐๐๐

   -วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร

    ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร              เดือนละ ๒,๐๐๐

 ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

   -ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                             ครั้งละ ๑๕๐

   -ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร

    ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร            ลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตกิจการตามมาตรา ๑๙

โดยทําเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

ก. รับทําการเก็บ และขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                             ฉบับละ ๕,๐๐๐

ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                                      ฉบับละ ๕,๐๐๐

ค. การขอต่อใบอนุญาตตามข้อ ก. และ ข.                                          ฉบับละ ๕,๐๐๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลศาลาแดง
เร่ือง การเก็บ ขน และการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕



 
 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ต่ออายุใบอนญุาต/ใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการ ............................................................... 
 
 
  คําขอเลขที่............./............... 
            (เจ้าหน้าทีก่รอก) เขียนที่....................................................................... 
      วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ......... 
 
  ๑.  ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...........ปี  สัญชาติ.................. 
โดย......................................................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่.......................หมูท่ี่..........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................. 
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ...................................จงัหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................ผู้ขออนุญาต 
  ผู้ขออนุญาตดําเนินการ..................................................................ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบล
ศาลาแดง โดยข้าพเจ้าได้รบัทราบหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่องค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดงกําหนดไว้แล้ว 
 

  ๒.  ขอย่ืนคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................................กรณี 
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ขอใบแทนใบอนุญาต เน่ืองจาก................................................................ 
 ๓.  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิ/อื่น ๆ ระบุ.................. 
   สําเนาทะเบียนบ้าน 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
   สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเปน็นิติบุคคล) 
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขอรับใบอนุญาตด้วยตัวเอง) 
   ใบรับรองแพทย์ 
   ใบอนุญาตเดิม (กรณีต่ออายุใบอนุญาต) 
   ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นจรงิทุกประการ 
 
        

(ลงช่ือ).........................................................ผู้ขออนุญาต 
           (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต/ใบแทนใบอนญุาต 

 
เลขที่.....................................ได้รับเรือ่งเมื่อวันที่................เดือน...............................................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลกัฐาน        ครบ 

 ไม่ครบ  คือ 
๑)  ...................................................... 
๒)  ...................................................... 
๓)  ...................................................... 

 

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

            ตําแหน่ง.................................................. 
 
 
 
 

ส่วนของผู้ขอรบัใบอนญุาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต/ใบแทนใบอนญุาต 

 
 
เลขที่.....................................ได้รับเรือ่งเมื่อวันที่................เดือน...............................................พ.ศ................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลกัฐาน        ครบ 

 ไม่ครบ  คือ 
๑)  ...................................................... 
๒)  ...................................................... 
๓)  ...................................................... 

ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินภายใน............................วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 

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

             ตําแหน่ง.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
ใบอนญุาต 

 

    ประกอบกิจการ................................................. 
เล่มที่..............เลขที่..................... 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ ............................................................ 

อายุ....................ปี  สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที.่.......................ตําบล....................................อําเภอ........................................ 

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์......................................เป็นผู้ดําเนินการ.................................... 

ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดง 

 เสียค่าธรรมเนียมปลีะ.......................................บาท (............................................................................) 
ตามใบเสรจ็รบัเงิน   เล่มที่..................เลขที่..................  ลงวันที่................................... 
 (๒)  ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถ่ิน 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการที่ได้รบัอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพจิารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
 (๔)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกให้เมือ่วันที่..................เดือน.........................พ.ศ……....... 
 (๕)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีสิ้นอายุวันที.่..............เดือน..................................พ.ศ............ 
 

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

                  ตําแหน่ง.................................................. 
 
        
คําเตือน  (๑) ผู้รบัใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปดิเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกจิการ  
ตลอดเวลาที่ประกอบกจิการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อปีต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแทน 

 
ใบอนญุาต 

 

    ประกอบกิจการ................................................. 
เล่มที่..............เลขที่..................... 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถ่ินอนุญาตใหบุ้คคลธรรมดา/นิติบุคคล ช่ือ ............................................................ 

อายุ....................ปี  สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที.่.......................ตําบล....................................อําเภอ........................................ 

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์......................................เป็นผู้ดําเนินการ.................................... 

ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลศาลาแดง 

 เสียค่าธรรมเนียมปลีะ.......................................บาท (............................................................................) 
ตามใบเสรจ็รบัเงิน   เล่มที่..................เลขที่..................  ลงวันที่................................... 
 (๒)  ผู้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของท้องถ่ิน 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลงัว่าการประกอบกจิการที่ได้รบัอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพจิารณาใหเ้พิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
 (๔)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีออกให้เมือ่วันที่..................เดือน.........................พ.ศ……....... 
 (๕)  ใบอนุญาตฉบบัน้ีสิ้นอายุวันที.่..............เดือน..................................พ.ศ............ 
 

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

              ตําแหน่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ิน/ผู้ได้รบัแต่งต้ัง 
                         จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
        
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ด้านหลงั) 

 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ส้ินอายุใบอนุญาต 

 
ใบเสร็จรับเงิน 

(ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


