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หลักการ 

  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เรื่อง  การจัดการ
มูลฝอย   

เหตุผล 

  เพื ่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
มูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และ
กำจัดมูลฝอย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้   
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2557 

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

  โดยที่เป็นการสมควรจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   ว่าด้วยการจัดการ 
มูลฝอย   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)             
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 
43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  และนายอำเภอ
บ้านลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2557” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์แล้วเจ็ดวัน  

  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 

   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือ
ท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์   

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

   “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือ  
ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

ข้อ 4 การเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ให้เป็นอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์    

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อาจร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  อาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 8 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัด              
มูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อาจมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ีการ
อนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขต
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 

  ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ ่งอยู่ในเขตพื้นที ่การให้บริการเก็บ            
ขนหรือกำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
มอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  
ตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ท้ังนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์  จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด 
มูลฝอย ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
การจัดการมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย    เท   ทิ้ง   หรือทำให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
นอกจากในท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์จัดไว้ให้ 

(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที ่รองรับมูลฝอยที ่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกำหนด (ซึ่งการจัดเก็บมูลฝอยในครั้งแรกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์อาจจัดหาภาชนะที่รองรับ
มูลฝอยให้ก่อน) 
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ข้อ 8 ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีใดๆ เขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือค่าบริการในการจัดเก็บมูลฝอยตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด และห้าม
มิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  จะต้องยื่น
คำขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (3) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 (4) อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ประกาศกำหนด 
 

ข้อ 10   ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย  

(1.1) ต้องมีพาหนะในการเก็บ ขน มูลฝอย  มีลักษณะดังนี้ 
(1.1.1) ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
(1.1.2) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขน  มูลฝอยต้องปกปิดมิดชิด  สามารถ

ป้องกันกล่ิน  และสัตว์พาหะนำโรค  หรือการล่วงหล่นของมูลฝอยขณะเก็บ ขน มูลฝอยได้  โดยมีฝาปิด-เปิดอยู่
ด้านข้าง  หรือด้านท้าย  (แบบอัดท้าย)   

(1.1.3) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ  เช่น  ถังตักน้ำ  ไม้กวาด  
น้ำยาฆ่าเช้ือโรค  เป็นต้น 

(1.1.4) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะเก็บขนมูลฝอย  ให้รู้ว่า
เป็นยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บขนมูลฝอย” และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดเห็นได้
ชัดเจนตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ประกาศกำหนด 

(1.2) ต้องจัดให้มีเสื ้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย       

(1.3) กรณีไม่มีระบบกำจัดมูลฝอยของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำมูลฝอยไป 
กำจัด  ณ  แหล่งกำจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด  

(2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
(2.1) ต้องมีสถานที่กำจัดมูลฝอยที ่อยู ่ห่างจากชุมชนไม่สามารถส่งกลิ่นรบกวน

ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง  และไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ  
(2.2) การป้องกันมูลฝอยไม่ให้ส่งกล่ินให้ใช้สารจุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดไม่ให้ใช้สารเคมี 
(2.3) ต้องจัดให้มีเสื ้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ ้มสูงถึงแข้งสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอย 
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(2.4) ก่อนการกำจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอย  เพื่อนำส่วนท่ีใช้ประโยชน์ได้นำกลับมา
ใช้ใหม่  ในการกำจัดมูลฝอยให้ใช้วิธีฝังกลบ  หรือเผาทำลายโดยใช้เตาเผาไร้มลพิษหรือวิธีใดวิธีหนึ่งตามท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด 

(2.5) ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคไม่ให้แพร่เช้ือโรค  ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง  

 
ข้อ 11 เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถู กต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะตอ้ง
ส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้หรือมีหนังสือ
แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู ้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่ว ันได้รับคำ ขอซึ ่งมี
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกำหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ 12 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 

ข้อ 13 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
(1.1) ขณะทำการเก็บ ขน มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  ถุงมือ

ยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวันแล้วจะต้องทำความ
สะอาดด้วย    

(1.2) ทำความสะอาดอุปกรณ์  รวมทั้งพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ถูก
สุขลักษณะตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ  รวมทั้งอาจกำจัดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือโรคด้วย  ท้ังนี้หลังจากการ
ปฏิบัติงานประจำวัน 

(1.3) กรณีที่มีมูลฝอยหกเรี่ยราดลงบนทางหรือถนนระหว่างการเก็บ ขน ให้ทำการ
หยุดรถเพื่อเก็บขนให้เรียบร้อย  เพื่อมิให้มูลฝอยปลิวลงข้างทางเป็นปัญหาในการจัดเก็บในภายหลัง  

(1.4)  มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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(1.5)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด 
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 

(2.1) ขณะทำการกำจัดมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง   
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจำวันแล้วจะต้องทำความสะอาดด้วย      

(2.2) ดูแลสถานที่กำจัดมูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอ  มีการปกปิดที่มิดชิดไม่ส่งกล่ิน
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคต่าง ๆ  ได้  

(2.3) ต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนรอบ ๆ  หรือใกล้เคียงโดยวิธีท่ีเหมาะสม 
(2.4) มีการเก็บกวาดหลังจากการกำจัดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  ไม่ให้มีสัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ยได้ 
(2.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
(2.6) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์กำหนด 

  ข้อ 14  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนญุาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนญุาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 

  ข้อ 15 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกำหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสำหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจำนวน 

  ข้อ 16 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์   

  ข้อ 17 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ 18 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ข้อ 19 ในกรณีที ่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู ้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือ
ชำรุด ตามแบบท่ีกำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

ข้อ 20 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื ่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื ่องที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจส่ังพัก
ใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

  ข้อ 21 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื ่อปรากฏว่าผู ้รับ
ใบอนุญาต 
  (1) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคำพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  
 

  ข้อ 22 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำส่ังดังกล่าว ให้ส่งคำส่ังโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคำสั่งนั ้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู ้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วต้ั งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำส่ัง 
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 23 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

  ข้อ 24 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ      
เก็บ ขน มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ หรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนิน
กิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้อง 



 

-8- 

ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำ
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

  ข้อ 25 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

  ข้อ 26 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีกำหนดไว้ในบทกำหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

  ข้อ 27 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญติันี้  
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2557 

 

                   (นายสำฤทธิ์     อบแย้ม) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์  

    

ขอรับรองว่าร่างข้อบัญญัติฉบับนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ถ้ำรงค์  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2557     เมื่อวันท่ี       
26     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2557  จริง 
 
 

 
             (นายพงษ์     ตรีรัตนศักด์ิ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์  
 

            เห็นชอบ 
                       

             (นายรัฐพล     นิโครธานนท์) 
                   นายอำเภอบ้านลาด 
 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงคเ์ร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557 

 

ลำดับ
ท่ี 

รายการ 
 

เดือน 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

(1.1)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจำรายเดือน 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร                             

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  20  ลิตร  แต่ไม่เกิน  500  ลิตร   

       ค่าเก็บและขนทุกๆ  20 ลิตร หรือเศษของแต่ละ  20  ลิตร                                     

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  500  ลิตร   

       แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                                     

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 

       ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  

(1.2)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งคราว 

     -  ครั้งหนึ่งๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร                           

     -  ครั้งหนึ่งๆ เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร 

        ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตร  

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

2.1  รับทำการเก็บ ขนมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ  

       หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                              

2.2  รับทำการกำจัดมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ  

       หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                            

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

 

 

ครั้งละ 

ลูกบาศก์เมตร
ละ 

 

 

ฉบับละ 

 

ฉบับละ 

 

 

30   

40   

 

1,000  

 

1,500  

 

 

  100  

  100  

 

 

 

5,000   

 

5,000   



แบบคำขอให้จัดเก็บมูลฝอย 

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

ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย............................................. ตำบลถ้ำรงค์    อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี    หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน .................................................หมายเลขโทรศัพท์...........
หรือช่ือกิจการ/สถานประกอบการ.......................................................................................... โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยท่ี (ระบุ)............................................................................... 

ขอยื่นคำขอให้จัดเก็บมูลฝอย  ประเภท 

(   )  ครัวเรือน    ซึ่งมีจำนวนไม่เกินวันละ  20 ลิตร  และยินยอมให้เก็บค่าบริการ เดือนละ  30 บาท 
(   )  ครัวเรือน    ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าวันละ  20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร  และยินยอมให้เก็บค่าบริการ 
       เดือนละ 40 บาท 
(   )  ครัวเรือน    ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าวันละ  500 ลิตร  และยินยอมให้เก็บค่าบริการ เดือนละ 1,000 บาท 
(   )  กิจการ/สถานประกอบการ  ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) และยินยอมให้เก็บค่าบริการ  
       เดือน ละ 1,000 บาท 
(   )  กิจการ/สถานประกอบการ  ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าวันละ  1 ลูกบาศก์เมตร (คิว) และยินยอมให้เก็บ 
       ค่าบริการ เดือนละ 1,500 บาท 
(   )  กรณีการจัดเก็บเป็นครั้งคราว  ลูกบาศก์เมตร (คิว) ละ  100 บาท  (ต้องแจ้งอบต.ทราบล่วงหน้า) 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานที่ให้ไปจัดเก็บ 

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

             อนุมัติ                   (.........................................................) 

 

(........................................)  เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 



แบบคำขอรับใบอนุญาต 

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

 

ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ......................
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย................ถนน......................แขวง/ตำบล...........................
เขต/อำเภอ................................ เทศบาล/อบต. .................................. จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท์..............................................  

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(   )  สถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท......................................................... 
       โดยมีพื้นท่ีประกอบการ....................................ตารางเมตร 
(   )  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...................................................................... 
       มีคนงาน....................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...............................แรงม้า 
(   )  กิจการตลาด  ประเภท...................................................................................................... 
(   )  กิจการจำหน่วยสินค้าในท่ี/ทางสาธารณะ  จำหน่วยสินค้าประเภท.................................. 
       ณ  บริเวณ................................................โดยวิธีการ....................................................... 
(   )  กิจการรับทำการเก็บ  ขนหรือกำจัดส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  โดยทำเป็นธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหล่งกำจัดท่ี......................................................................... 
  เก็บขนและกำจัดส่ิงปฏิกูล  โดยมีระบบกำจัดอยู่ท่ี.................................................. 
  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกำจัดท่ี......................................................................... 
  เก็บขนและกำจัดมูลฝอย  โดยมีแหล่งกำจัดท่ี......................................................... 

 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

1) สำเนาบัตรประจำตัว...(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ 

3.1 .................................................................................................................................... 
3.2 .................................................................................................................................... 

4) ............................................................................................................................................ 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 



  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคำขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

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

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และกำหนดเงื่อนไขดังนี้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

  (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

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

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

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

        วันท่ี............../............../.............. 

 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(   )  อนุญาตให้ประกอบการได้ 

(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบการ 

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

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

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

                                                              วันท่ี............./............../............                           
 

 

 



แบบคำขอต่ออายใุบอนุญาต 

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

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

ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ....................
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย...........ถนน...............แขวง/ตำบล.................................เขต/อำเภอ
........................................เทศบาล/ อบต. ...................................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์
.......................................... 

 
ขอยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท............................................................. 

ตามใบอนุญาตเล่มท่ี.............................เลขท่ี............/........ออกให้เมื่อวันท่ี..............เดือน......................พ.ศ
........ ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น).............................................................................. 

พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 

1) สำเนาบัตรประจำตัว... (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) 

2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  คือ 
3.1  ......................................................................................................................... 
3.2 …………………………………………………………………………….................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

     

    ลงช่ือ.........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

   (   )  เห็นสมควรอนุญาต 

   (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต   

เพราะ........................................................................ 

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

ลงช่ือ.....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

ตำแหน่ง..........................วนัท่ี........./............/............ 

 คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

(   )   อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

(   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 

 

ลงช่ือ.................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

ตำแหน่ง..........................วนัท่ี........./............/.......... 

 

 



แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

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

ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ.......................
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย................ถนน......................แขวง/ตำบล............................
เขต/อำเภอ................................ เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .................................. จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................... 
...............................................................ใบอนุญาตเล่มท่ี.......................เลขท่ี..................................พ.ศ..............
  ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ......................................................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้า  
    สูญหาย      ถูกทำลาย  หรือชำรุดในสาระท่ีสำคัญ 

  โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  1.  สำเนาบัตรประจำตัว... (ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)  และสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับใบอนุญาต 
  2.  กรณีเป็นนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

3.  กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบ
อำนาจนำหนังสือมอบอำนาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
มาแสดง 
  4.  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้นำสำเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีมาแสดง 
  5.  กรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มา
แสดง 
  6.  หลักฐานอื่น ๆ(ระบุ)........................................................................................................
   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงช่ือ....................................................ผู้ยื่นคำขอ 

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

 

 

          



 

 

 

 ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย 

 
เล่มท่ี ………….เลขท่ี…..…./……….. 

(1)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนญุาตให้ ………………….…………………………………….........................
สัญชาติ………...…….....อยู่บ้านเลขท่ี…………….……. หมู่ท่ี …………….….. ตำบล …………….……………………………...
อำเภอ…………………..จังหวัด ……………………........ หมายเลขโทรศัพท์ …………………..……................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ ………………………........................... ประเภท................................... 
มีพื้นท่ี.......................ตารางเมตร     ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี………… หมู่ท่ี ………...ตำบล ……………….......................... 
อำเภอ ......................จังหวัด …………………..หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................…….บาท (………………………..……………………)  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี 
………..….......... เลขท่ี …………….….. ลงวันท่ี …………………………………….. 

(2)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2557 

(3)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการท่ีได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(4)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ 
4.1 …………………………………………………………………………...........................................  
4.2 …………………………………………………………………………........................................... 

(5)  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันท่ี ..……. เดือน …………………….. พ.ศ. ………... 
(6)  ใบอนุญาตฉบับนี้ส้ินอายุ     วันท่ี ……...เดือน ……………………….พ.ศ. ………… 
 

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

          (……………………………………....) 

ตำแหน่ง……………………………………............... 

         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คำเตือน  (1)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ
ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  500  บาท 

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
         (มีต่อด้านหลัง)                                                                                                                              



                 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป ี

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 



            ประมาณการเปรียบเทียบต้นทนุการผลิต-และการเก็บค่าขยะ/เดือน 

 

รายรับ  รายจ่าย  
ค่าจัดเก็บขยะ  
....500...ครัวเรือน x 30 บาท) 
....3....ร้าน x 1,000 บาท 

 
15,000 
  3,000 

ค่าพนักงานขับรถขยะ 
ค่าพนักงานขนขยะ 2 คน 
ค่าเอกสารการเงิน 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบำรุงรถ 
*ค่ารถขยะ       
*ค่าถังขยะ 
 

6,000 
12,000 
1,000 
5,000 
1,000 

 
 

รวม 18,000 รวม 25,000 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นร่างข้อบัญญัติขยะ 2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์

 

-เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายถึงนายกอบต. 

-มูลฝอย  หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

-การเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอยในเขตอบต.ถ้ำรงค์ ให้เป็นอำนาจหน้าท่ีของอบต. และสามารถร่วมกับหน่วยงาน
อื่นภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ และสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินกิจการแทนได้ 

-กรณีของเสียอันตราย ผู้ดำเนินกิจการโรงงานและผู้ดำเนินกิจการเก็บขนหรือกำจัด ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
อบต.ทราบ 

-ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ท้ิง หรือทำให้มีซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ ยกเว้นท่ีท่ีอบต.จัดไว้ให้ 

-เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ  ต้องจัดให้มีท่ีรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม (การจัดเก็บครั้งแรกอบต.อาจจะจัดหาท่ีรองรับขยะให้ก่อน) 

-เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ  ต้องเขียนคำร้องแจ้งความประสงค์ และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
หรือค่าบริการในการจัดเก็บมูลฝอยท่ีอบต.กำหนด และห้ามผู้ใดทำธุรกิจการจัดเก็บมูลฝอยโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากอบต.แล้ว ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

-แนวทางการจัดเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละสัปดาห์ 

วันจันทร ์   หมู่ท่ี  1  หมู่ท่ี 2  หมู่ท่ี 3 

วันอังคาร   หมู่ท่ี  4  หมู่ท่ี 5  หมู่ท่ี 6 

วันพุธ         เตรียมเอกสาร/ส่ง  ใบเสร็จ-เก็บค่าขยะ /จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ 

วันพฤหัส   หมู่ท่ี  1  หมู่ท่ี 2  หมู่ท่ี 3 

วันศุกร์    หมู่ท่ี  4  หมู่ท่ี 5  หมู่ท่ี 6 

วันเสาร์ – อาทิตย ์  หยุดปฏิบัติการ  (ยกเว้นกรณีพิเศษ) / ส่งใบเสร็จ-เก็บค่าขยะ 

- ผู้ท่ียินยอมให้ผู้อื่นมาท้ิงขยะในถังขยะของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจัดเก็บเพิ่มเติมด้วย (เพราะ
อบต.ได้กำหนดอัตราค่าจัดเก็บไว้ต่ำสุด 30 บาท/เดือนแล้ว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


