
ข้อบัญญติัตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
เร่ือง   การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  ว่าด้วยการเก็บ  
ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๓๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และมาตรา  ๒๐  
มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
และนายอําเภอปากช่อง  จึงตราข้อบัญญัติตําบลไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  เร่ือง  การเก็บ  
ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ข้อบัญญัตินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษผัก  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า   

เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาด
จากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น ๆ  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

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

 “สถานประกอบการ”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการค้า  
การพาณิชย์  หรือกิจการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการหากําไรแต่ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความถึง 
  ๑.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
  ๒.  พนักงานส่วนตําบลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงเป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   

และให้อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
การรักษาความสะอาดในอาคาร  สถานประกอบการ  และที่ทางสาธารณะ 

ข้อ  ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรืออาคารสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร
สถานที่ในความครอบครองของตน  ไม่ให้มีมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  หรือมีการถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล
ที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ห้ามผู้ใดถ่ายเท  คุ้ยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูล  
หรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดให้มีขึ้น  เว้นแต่เป็นการกระทํา 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่  หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ห้ามผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในสถานท่ีใด   
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  ไม่มีกลิ่นเหม็น  
ร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  แยก  ขน  ทิ้ง  รวบรวม  และกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

 (๒) กําหนดจํานวนรูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ   
 (๓) กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ   

 (๔) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่
เปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด  ขน  นําพา  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ 
ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นร่ัวซึมออกมาภายนอก  และต้องได้รับอนุญาต   
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางบก  และทางน้ําซึ่งได้จัดห้องสุขาที่ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ   
หรือสาธารณะอื่นใด  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  ฯลฯ  หรือในที่ของเอกชน  
เว้นแต่ในที่ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไว้ให้โดยเฉพาะ 

ผู้ใดฝ่าฝืนความตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน
ดําเนินการจัดเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยจากสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ไปทิ้งในที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จัดไว้โดยเฉพาะก็ได้ 

้หนา   ๘๑
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เพื่อให้การเป็นไปโดยเรียบร้อยตามวรรคสอง  หากผู้ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติได้
ตามคําสั่งในวรรคสอง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ฝ่าฝืนโดยผู้ฝ่าฝืน 
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการนั้น 

ข้อ  ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ  ๑๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  

และมูลฝอย  โดยวิธีการอันอาจทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น   
เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย  
หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เว้นแต่เป็นการกระทําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใด  บริเวณใดควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  
และมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของ  
ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหรือเม่ือได้ทําการ
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เปิดเผย  โดยกําหนดบริเวณที่ต้องทําการขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลคลองม่วง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเท่านั้น  เก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล   
และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

ข้อ  ๑๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงอาจจะมอบหมายให้หน่วยงานรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ 
หรือทําร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงดําเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างกันก็ได้ 

ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลคลคลองม่วงอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  หรือหน่วยงานรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ ได้ รับมอบหมาย 
ซึ่งดําเนินการจัดเก็บย่อมมีอํานาจนําไปดําเนินการใช้หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทําไว้ระหว่างกัน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยสําหรับอาคารบ้านเรือนที่ไม่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  สถานที่ราชการ  
ศาสนสถาน  และสถานที่เอกชนที่ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ฯ  เป็นต้น 

ข้อ  ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  หรือหาประโยชน์จาก 
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
 บทบัญญัติตามข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  วรรคแรก  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย
และของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บ   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรงงานมาดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป 

หากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโรงงานมิได้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ง   
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  หรือหน่วยงานรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น  รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามวรรคสาม  
ตามที่เห็นสมควร  และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง   
จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
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นอกจากนี้การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๑๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่ ได้ บัญญัติ ไว้ ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
 (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด 
 (๓) ตักเตือนผู้กระทําความผิดหรือสั่งให้ผู้กระทําความผิดแก้ไขหรือขจัดความสกปรก

หรือความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป 
ข้อ  ๑๘ เม่ือมีการกระทําผิดตามข้อบัญญัตินี้ในที่ใด  และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบ 

ตัวผู้กระทําผิดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เป็นความผิดตามข้อบัญญัตินี้ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ
หรือสถานสาธารณะอีกต่อไป 

ให้เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นจัดหาอุปกรณ์และอํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติการและให้วางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ  ๑๙ ในกรณีที่ได้มีการพบเห็นการกระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอํานาจแจ้งให้ผู้กระทําผิดจัดการ  ลบ  ล้าง  กวาด  ตกแต่ง  ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไป
ภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าผู้กระทําความผิดยินยอมปฏิบัติตามให้ถือว่าไม่ต้องรับโทษ 

ข้อ  ๒๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดเขต  ห้ามเข้า  หรือห้ามใช้ประโยชน์ 
จากที่สาธารณะ  ทางสาธารณะ  ทางน้ํา  เม่ือมีปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน 

ข้อ  ๒๑ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอํานาจเปรียบเทียบได้  เม่ือผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
ให้ดําเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไป 

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
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หมวด  ๓ 
การย่ืนขอใบอนุญาตการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

หรือการหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ข้อ  ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งย่ืนหลักฐาน 

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ข้อ  ๒๓ ใบอนุญาตมี  ๓  ประเภท  ดงันี้ 
 (๑) ใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ 

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (๒) ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
 (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ข้อ  ๒๔ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาตให้ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  

หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่
เจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลคลองม่วงกําหนด 

ถ้าปรากฏคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด   
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน   
คําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน   
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตนิี้ 
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา  
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๕ ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ในใบอนุญาต  
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
นอกจากที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ  ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต 
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะทําการแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้แจ้งและย่ืนคําขอ   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงกําหนดโดยเร็ว 

ข้อ  ๒๗ ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือสัญญากับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ  
และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยต้องร่างสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบก่อนภายในกําหนด 
สามสิบวันก่อนวันเร่ิมดําเนินการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 (๑) รักษาคุณสมบัติตามเง่ือนไขหรือข้อกําหนดที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๗  ตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
 (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามใบอนุญาต 
 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  ๒๙ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ 

ข้อ  ๓๐ ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๙  มีอายุดังต่อไปนี้   
 (๑) ใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปี 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (๒) ใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
 (๓) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปี 

นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งแก่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว 
ข้อ  ๓๑ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้ รับใบอนุญาต 

จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  
ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
 (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพร่องในสาระสําคัญ 
ข้อ  ๓๒ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอเลิกดําเนินกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว 
ข้อ  ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ  ๓๔ กรณีปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอํานาจสั่งพักการใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่คราวหนึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
 (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ   
ไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ   
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 

ข้อ  ๓๖ การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้ดําเนินการหรือผู้ใดทราบ  ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือ
ให้ส่งหนังสือการแจ้งหรือคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย   
ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๓๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีคําสั่งในเร่ืองเกี่ยวกับ   
การออกใบอนุญาตหรือการไม่ออกใบอนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  หรือสั่งพักใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือคําสั่งอื่น ๆ  ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ถ้าผู้ที่ได้รับคําสั่งดังกล่าวไม่พอใจ   
ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งนั้น 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะมีคําสั่งให้ทุเลาการบังคับ 

การพิจารณาอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์  พิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน  ในกรณีมีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน  
สามสิบวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งเป็นอย่างใดแล้ว  หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าว   
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  
คําสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ  ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือขัดขวาง  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  ๓๙ ผู้ใดไม่ได้รับใบอนุญาตตามหมวด  ๓  ได้ดําเนินกิจการการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  หรือการหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ  ๔๐ ผู้ใดมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบัญญัติข้อ  ๑๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  หรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อบัญญัติข้อ  ๘  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ประทีป  เรืองเกษม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลคลองม่วง 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 

เร่ือง   การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม  (บาท)

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
การเก็บและขนมูลฝอย  หรือการกําจัดมูลฝอยต่อเดือน 
(ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
 ๑.๑) กรณีที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  
หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
 ๑.๒) กรณีที่มีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  
หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
(ข) ค่ากําจัดมูลฝอย 
 ๑.๓) กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  
หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
 ๑.๔) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  
หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
(ค) ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน  ตาม  (ก)  หรือ  (ข)  เกิน  ๓,๖๐๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๑๘,๐๐๐  ลิตร  หรือ  ๑๘  ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก  (ก)  
และ  (ข)  ได้อีก  โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  หรือ  ๖๐๐  ลิตร  
หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา หน่วยละ 
การเก็บและขนมูลฝอย  หรือการกําจัดมูลฝอยในลักษณะครั้งคราว 
๒.๑) การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๖๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
๒.๒) ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายคร้ังเกิน  ๒๔๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๑,๒๐๐  ลิตร  หรือ  ๑.๒  ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
จาก  ๒.๑)  ได้อีก  โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๒๔๐  กิโลกรัม  หรือ  ๑,๒๐๐  ลิตร  
หรือ  ๑.๒  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา หน่วยละ 
๒.๓) การกําจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๒๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๖๐๐  ลิตร  ๐.๖  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
๒.๔) ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่กําจัดเป็นรายครั้งเกิน  ๒๔๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๑,๒๐๐  ลิตร  หรือ  ๑.๒  ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
จาก  ๒.๓)  ได้อีก  โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๒๔๐  กิโลกรัม  หรือ  ๑,๒๐๐  ลิตร  
หรือ  ๑.๒  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา หน่วยละ 

 
 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 
 

๒๐๐



-  ๒  - 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม  (บาท)
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
๕ 

การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลในลักษณะครั้งคราว 
๓.๑) การเก็บและขนสิ่งปฏิกูลเป็นรายครั้ง  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  
๑๐๐  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๕  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
๓.๒) ในกรณีมีปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เก็บและขนเป็นรายครั้งเกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๑,๐๐๐  ลิตร  หรือ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก  ๓.๑  ได้อีก  
โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๒๐๐  กิโลกรัม  หรือ  ๑ ,๐๐๐  ลิตร  
หรือ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา หน่วยละ 
๓.๓) การกําจัดสิ่งปฏิกูลเป็นรายคร้ัง  ให้คิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๑๐๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๕๐๐  ลิตร  หรือ  ๐.๕  ลูกบาศก์เมตร  และให้เก็บ หน่วยละ 
๓.๔) ในกรณีมีปริมาณส่ิงปฏิกูลที่กําจัดเป็นรายคร้ัง  เกิน  ๒๐๐  กิโลกรัม  
หรือ  ๑,๐๐๐  ลิตร  หรือ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก  
๕.๕.๓)  ได้อีก  โดยคิดเป็นหน่วย  หน่วยละ  ๒๐๐  กิโลกรัม  หรือ  ๑,๐๐๐  ลิตร  
หรือ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตรา หน่วยละ 
ในกรณีที่คํานวณปริมาณส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยแล้วเศษเกินก่ึงหนึ่งของหน่วย
ตามที่กําหนดในลําดับ  ๑  ถึง  ๓  ให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๓ 
๕.๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 
๕.๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับละ 
๕.๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย   ฉบับละ 
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๒๕๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

 ข้าพเจ้า…………………………………..…..........…………..……อายุ…………………ปี  สัญชาติ…......……..… 
อยู่บ้านเลขที่…………..หมู่ที่…………………………ถนน……..………………แขวง/ตําบล…………………………………… 
เขต/อําเภอ…………….........…………จังหวัด………………………………………โทรศัพท์……………………………………. 
รหัสไปรษณีย์………………………… 
 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  ) ประกอบกิจการ  รับ  ทําการเก็บ  ขน 
 (  ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 (  ) การหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑. สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๓. ใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ 
 ๔. อื่น ๆ   
  ๔.๑  …………………………………………………………………………….....………… 
  ๔.๒  …………………………………………………………………………………………… 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (…………………………………………………) 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

หรือการหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เล่มที่……………………เลขที่…………..ปี………………… 
 
 อนุญาตให้…………………………………………………………...……..อายุ………..…ปี  สัญชาติ...……....…… 
อยู่บ้าน/สํานักงาน  เลขที่………หมู่ที่…….…ตรอก/ซอย…………………………….…………ถนน……………………...
ตําบล/แขวง……..........………………...…อําเภอ/เขต……………....……..………….จังหวัด…….....………………………
โทรศัพท์…………………………………………..…… 
 ข้อ  ๑ ดําเนินการ (  ) ประกอบกิจการ  รับ  ทําการเก็บ  ขน 
    (  ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
    (  ) การหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พื้นที่ประกอบการ………………………………………………….ตารางเมตร  ค่าธรรมเนียม………………...………บาท  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………….เลขที่………………………ลงวันที่………เดือน……………………พ.ศ…………….... 
 โดยใช้ชื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า…………………………………..................………………………........... 
จํานวนคน……………………......คน  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่……....…หมู่ที่…........……ตําบล…...........…………………….
อําเภอ…….…….............…..…....จังหวัด…………………………...…………..โทรศัพท์……………………………………..
โทรสาร………………………………… 
 ข้อ  ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  เร่ือง  การเก็บ  ขน  
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในตําบลคลองม่วง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  (๒) อื่น ๆ  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่……………เดือน………………..พ.ศ…………………….. 
   ออกให้  ณ  วันที่……………เดือน………………..พ.ศ…………………….. 
 
ลงชื่อ………………..………………...………….……   ลงชื่อ……………………..………….……………เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      (………………………………….....……....…..)         (……………………..……….………….…...) 
  ผู้รับเงิน          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง 
 



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

หรือการหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

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

 
 ข้าพเจ้า…………………………………….............………………อายุ…………………ปี  สัญชาติ….........……… 
อยู่บ้านเลขที่……………..หมู่ที่……………ถนน………………..............……แขวง/ตําบล………………………………….. 
เขต/อําเภอ…………………...........…จังหวัด……………………………………โทรศัพท์……………………....………………. 
รหัสไปรษณีย์…………………………………… 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  ) ประกอบกิจการ  รับ  ทําการเก็บ  ขน 
 (  ) กําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 (  ) การหาประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
    พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
 ๑)  …………………………………………………………………………………………… 
 ๒)  …………………………………………………………………………………………… 
 ๓)  …………………………………………………………………………………………… 
 ๔)  …………………………………………………………………………………………… 
 
 ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)………….………….…..…………………..ผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาต 
             (…………...........…….……………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 


