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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2565 
 

เหตุผล 

  ตามมาตรา  67 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนส่วนต าบล  
พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน  า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั งก าจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล  และเพ่ือประโยชน์
ในการก ากับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง
ซ่ึงพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข  พ .ศ. 2535  และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  3 ) พ .ศ. 2560                  
และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ให้กระท าได้  
โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  เพ่ือก าหนดเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์  สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันและเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็น
ระเบียบ  และปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี  
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โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.๒๕65 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารต าบล          
พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕6๒  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  55  มาตรา  
๕8  มาตรา  ๖3 มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบล     
โป่งแดงโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงและของนายอ าเภอขามทะเลสอ  จึงได้       
ตราข้อบัญญัติขึ นไว้  ดังต่อไปนี  

          ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.2565” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี   ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงตั งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 ข้อ  ๓  ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย       
พ.ศ.2556  หรือบรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 

 ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี  
          “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น สิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึง
มูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  เช่น  แก้ว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก 

 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 “น  าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยซึ่งอาจ
ประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง   

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
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“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ นอย่างอ่ืน ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับ
หลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้ 

 ข้อ  5  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนหรือเขตพื นที่การอนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ  6  การเก็บ  ขน   หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้   

 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรค
หนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดั  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามข้อ  9  ก็ได้ 

 ความตามข้อนี และข้อ  9  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้
ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว  แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ข้อ 7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่  ซี่งอยู่ในเขตพื นที่การให้บริการเก็บ  ขน  หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  หรือบุคคลอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบล     
โป่งแดงมอบพื นที่ให้ด าเนินการแทนตามอัตราที่ก าหนดไว้แนบท้ายข้อบัญญัตินี  ทั งนี   การจะก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบล โป่งแดงจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง        
ด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ข้อ 8   เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงดังต่อไปนี  

  (1)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ ง  กอง  หรือท าให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะ  นอกจากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงจัดไว้ให้ 
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  (2)  เจ้าของหรือผู้ปกครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย หรือ
สิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ            
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  (3)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน หรือ
สถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เว้นแต่จะเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแดงในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (4)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
  (5)  ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ  หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้    
สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
  (6)  หากผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ผู้ครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั นจะต้องท าการจัดเก็บ  ขน  และก าจัดตามค าแนะน าของ     
เจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว  หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่  หรือที่ดินว่างเปล่านั นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระท าการไม่
แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณะสุขหรือค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงท าการเก็บขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุ
เดือดร้อนร าคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่   หรือที่ดินว่างเปล่านั น  ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี  

 ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ  10  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงจะต้องยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี   พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี  
  (1)  ส าเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (3)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  (4)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนิน
กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
  (5)  เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั นตอนการด าเนินงาน ความ
พร้อมด้านก าลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 
  (6)  เอกสารและหลักฐานอื่นๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงประกาศก าหนด 

 ข้อ  11  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  10  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี  
   (1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล 
    (1.1)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีลักษณะ ดังนี  
     (1.1.1)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
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     (1.1.2)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์
แมลงพาหะน าโรคได้  มีฝาปิด – เปิดอยู่ด้านบน 
     (1.1.3)  มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
     (1.1.4)  ท่อหรือสายที่ใช่ดูดสิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
     (1.1.5)  มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน  า  ไม้กวาด  น  ายาฆ่าเชื อโรค  
(เช่น  ไลโซน  5%)  
     (1.1.6)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ          
ชื่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นชัดเจน ตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  ประกาศก าหนด 
    (1.2)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม  เช่น  เสื อคลุม  ถุงมือยาง  
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
    (1.3)  กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

  (2)  ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
    (2.1)  มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
    (2.2)  มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
     (2.2.1)  ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื อโรคไปยังพื นดิน  แหล่งน  า    
น  าใต้ดิน   พืชผลทางการเกษตร 
     (2.2.2)  ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง  และสัตว์พาหะน าโรค 
     (2.2.3)  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
  (3)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
    (3.1)  หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย   ต้องมีลักษณะดังนี  
     (3.1.1)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบ
ที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาดง่าย 
     (3.1.2)  มีการป้องกันหรือมีการติดตั งภาชนะรองรับน  าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอด
การปฏิบัติงาน 
     (3.1.3)  มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
     (3.1.4)  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขน
ถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติงาน 
    (3.2)  หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอย 
     (3.2.1)  ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
     (3.2.2)  ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในขณะท าหน้าที่เก่ียวกับเก็บ ขน มูลฝอย 
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 ข้อ  12  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าว ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั นทั งหมด  
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่     
ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ   แต่หากปรากฏว่าค าขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบอนุญาตการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลให้  ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี   

 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั ง  ครั งละไม่เกินสิบห้าวัน  โดยมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้แล้วนั น  แล้วแต่กรณี 

          ข้อ   13  ให้ผู้ได้รับอนุญาตมารับใบอนุญาต  ภายในก าหนดสิบห้าวันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือตามที่   เจ้าพนักงานท้องถิ่นนัดหมาย  หากมิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถือว่าสละสิทธิ์    

ข้อ  14  ในการด าเนินการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี  

(๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล 
   (1.1)  ขณะท าการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื อคลุม  และถุงมือยาง  
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ น
การปฏิบัติงานประจ าวัน 
   (1.2)  ท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้
ท าการดูดน  าสะอาดจาดถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล และท าความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูด      
สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน  ายาฆ่าเชื อโรค  (เช่น ไลโซน 5% )  
   (1.3)  ท าความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  1  ครั ง หลังจากที่
ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว  ส าหรับสถานที่ท าความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่
ประชาชน 
   (1 .4)  กรณีที่มีสิ่ งปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการฆ่าเชื อโรคด้วยน  ายาฆ่าเชื อโรค          
(เช่นไลโซน 5%)  แล้วท าการล้างด้วยน  าสะอาด 
   (1.5)  ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  1  ครั ง  

  (2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

   (2.1)  ด าเนินงานระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 
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   (2.2)  ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้า
หนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และท าความสะอาดเสื อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยาง  หลังจากเสร็จสิ นการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 

   (2.3)  ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  1  ครั ง 

  (3)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   (3.1)  ขณะท าการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกัน   
ส่วนบุคคล  เช่น  สวมเสื อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลหลังจากเสร็จสิ นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

   (3.2)  ท าความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ  1  ครั ง  หลังจากท่ีออก
ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแล้ว  ส าหรับน  าเสียที่ เกิดจาการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดด้วยวิธีการที่         
ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ งสู่แหล่งน  าสาธารณะ 

   (3.3)  กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย 

   (3.4)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอย  อย่างน้อยปีละ  1  ครั ง 

  (4)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 

   (4.1)  ด าเนินงานระบบก าจัดมูลฝอยตามหลังสุขาภิบาลตามประเภทของระบบก าจัด 

   (4.2)  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื อคลุม  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึง
แข้ง  และท าความสะอาดเสื อคลุม  ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังเสร็จสิ นการปฏิบัติงานประจ าวัน 

   (4.3)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  1  ครั ง 

 ข้อ  15  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้
เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงเท่านั น 

การต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนในอนุญาตสิ นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

ข้อ 16  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้   ท้ายข้อบัญญัติ
นี ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ นอายุส าหรับกรณีที่
เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด       
ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่  ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก
การด าเนินกิจการนั นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั งต่อไป 
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ในการที่ผู้ที่หน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั นหยุดการด าเนินการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จ านวน 

ข้อ  17  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
โป่งแดง 

ข้อ  18  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ 

ข้อ  19  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถาน
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  20  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น      
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  ตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี  

(1)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
น าใบอนุญาตเดิมเท่าเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ข้อ  21  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
หรือข้อบัญญัตินี  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้ รับ
ใบอนุญาตข้อบัญญัตินี  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 
สิบห้าวัน 

 ข้อ  22  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั งแต่สองครั งขึ นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2)  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  (3)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  หรือข้อบัญญัตินี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี   และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
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ข้อ  23  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ 
ให้ปิดค าสั่งนั นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั งแต่เวลาที่ค าสั่ง ไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง  แล้วแต่กรณี 

 ข้อ  24  ผู้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  25  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่อยู่นอกเขตพื นที่การให้บริการเก็บ  ขน        
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงหรือเขตพื นที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการต้องด าเนินการเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ข้อ  26  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  44  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งแดง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ  27  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

          ข้อ  28     ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี และมี
อ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

                         ประกาศ  ณ  วันที่   

 

 (นายสิปปนนท์    ศรีโพธา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 
 
 

                               เห็นชอบ 

 
 



 

 
 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕65  

เลขที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจ าเดือน 
ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ ง 
ไม่เกิน  500  ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร                                          เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  40  ลิตร                เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    40  ลิตร  แต่ไม่เกิน  60  ลิตร                เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    60  ลิตร  แต่ไม่เกิน  80  ลิตร                เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน    80  ลิตร  แต่ไม่เกิน  100  ลิตร              เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  100  ลิตร  แต่ไม่เกิน  200  ลิตร              เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  200  ลิตร  แต่ไม่เกิน  300  ลิตร              เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  300  ลิตร  แต่ไม่เกิน  400  ลิตร              เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  400  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร              เดือนละ 
 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  
500  ลิตรขึ นไป 
- วันหนึ่งเกิน 500 ลิตรแต่ไม่เกิน 1  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ 1 ลูกบาศก์

เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั งคราวครั งหนึ่งๆ 
- ครั งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ครั งละ 
- ครั งหนึ่ง ๆ เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์

เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
 
อัตราค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั งหนึ่ง ๆ 
ก. เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกและ ลูกบาศก์เมตร 
ต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
ข. เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
    (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) 
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เลขที่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

3. 
 

 
 
 
 
 

4. 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ   
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (ก) รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
 (ข) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
 (ค)  ออกใบแทนใบอนุญาตกรณีช ารุดหรือสูญหาย 
 
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื อ 
(ก) ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื อเป็นรายเดือน 
    1.ปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน  13  ลิตร หรือ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม   เดือนละ 
    2.ปริมาณวันหนึ่งเกินกว่า  13  ลิตร หรือ ไม่เกิน 2 กิโลกรัม   ให้คิด
เป็นหน่วยทุกๆ 13 ลิตรหรือ 2 กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย  (เศษไม่เกิน ๑ 
กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน 6.5 ลิตร  หรือ 1 กิโลกรัมให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย                                                            เดือนละ 
(ข) ค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื อเป็นครั งคราว 
    1.ปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน  6.5 ลิตร หรือ ไม่เกิน 1 กิโลกรัม   หน่วยละ 
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หมายเหตุ   1. ตามเลขที่ 1 (ก) ให้เก็บครัวเรือน  เก็บอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 20 บาท/เดือน  และเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมร้านค้าเริ่มต้น  40 บาท/เดือน   
      2. ตามเลขที่ 1 (ข) ให้เก็บสถานประกอบการ โรงงาน ห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร หรือบ้านพักจัดสรร
ขนาดใหญ ่  เก็บอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน ขึ นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนที่............................................... 

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

ข้าพเจ้า/บุคคลธรรมดา/นิติบุคล ชื่อ........................................................... ...................อายุ..............ปีอยู่
บ้าน/ส านักงาน  เลขที่...........ถนน.....................ต าบล...............................อ าเภอ.. ............จังหวัด.................
โทรศัพท์..................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี  
 1. พื นที่หรือบริเวณท่ีขอรับอนุญาตท าการ..................................................................... ....................... 
ลักษณะหรือวิธีการด าเนินการ......................................................................................... .................................... 
สถานที่ด าเนินการ................................................................................................... ............................................. 
 2. พร้อมค าขอนี ได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน / ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ.............................) 
  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับในอนุญาต 
  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
  ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
  เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
  1) ................................................................................................................. 
  2) .................................................................................................. ............... 
  3) ................................................ ................................................................. 
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและข้อความในแบบค าขอนี เป็น
ความจริง และข้าพเจ้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ว่าด้วยการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย/ ค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั งกฎระเบียบและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแดงทุกปกระการ 
 
 
      ลงชื่อ ........................................ ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

ค ำขอเลขท่ี
........./............ 
(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 

 



 

ใบอนุญาตให้รับท าการเก็บขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เล่ม........เลขที่........./........... 

เขียนที่........................................ 

 
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ........................................................ ................อายุ..............ปี 

สัญชาติ..............อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่ ........หมู่ที่..........ถนน...................ต าบล.................. ...........................
อ าเภอ................................จังหวัด................................. ....โทรศัพท์.................................................................... 
 1. รับท าการเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 2. ลักษณะวิธีการเก็บ ขน...................................................................................................................... 
 3. ค่าธรรมเนียม.........บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.......เลขที่....... วันที่.......เดือน...........พ.ศ. ............ 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี  
  4.1 ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั ง กฎ ระเบียบ 
ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
  4.2 ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 

ใบอนุญาตฉบับนี สิ นอายุเม่ือวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ................  
 

ออกให้  ณ  วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ................  
 
 

ลงชื่อ ............................................. 

   (...................................................) 
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
ค าเตือน  1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท่ีท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
   2. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ นอายุ 

  3. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ 2 ต้องเสียค่าปรับ
เพ่ิมขึ นอีกร้อยละ 20 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

   4. การต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับเดิมไปด้วย 
 



 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เล่มที่.............เลขที่............/............ 
เขียนที่....................................... 

 
อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ ......................................................................อ ายุ...............ปี 

สัญชาติ...................อยู่บ้าน/ส านักงาน เลขที่............ถนน.........................ต าบล..................... ............................ 
อ าเภอ.........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์...... .......................................... 

1. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่..........เมื่อวันที่.........เดือน..................พ.ศ . ............
ค่าธรรมเนียมปีละ..........บาท  ใบอนุญาตมีก าหนดสิ นอายุวันที่...........เดือน...................พ.ศ. .............  

2. พร้อมนี ได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียมจ านวน..................บาทมาแล้วด้วย 
3. ค่าธรรมเนียม.......บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่........เลขที่.......เมื่อวันที่.....เดือน.............พ.ศ. ........ 
4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั งกฎ ระเบียบ ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงทุกประการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
           ลงชื่อ .......................................... ผู้ยื่นค าขอต่อใบอนญุาต 

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



 

…………รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม……… 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


