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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ว่าด้วยเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือใช้บังคับแทนข้อบังคับต าบล เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546  

 
เหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเกบ็ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับมาตรา 
๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 บัญญัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
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ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๕60 
--------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ว่าด้วยการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46  ประกอบกับมาตรา ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลถนนโพธิ์และนายอ าเภอโนนไทย  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. ๒๕60” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิี้ให้ใช้บงัคบัในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลถนนโพธิ ์ตัง้แต่วนัที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิแ์ล้วสามสิบวนั 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงอื่นใดซึ่ง 

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
            “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้าถุงพลาสติก 
ภาชนะที่ใส่เศษอาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เกบ็กวาดจากถนนตลอดจน
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
            “มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วนที่อาจท าให้เกดิอันตราย อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มขน้ คุณภาพทางกายภาพเคมีและ
ชีวภาพ เช่น ประเภทติดไฟง่าย สารกัดกร่อน สารประเภทท าให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิดสารพิษ  
วัตถุระเบิด สารที่สามารถถูกชะล้างได้กากกัมมันตรังสี และประเภทที่ท าให้เกิดโรค 
    “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การตรวจ
ชันสูตรศพ  การใช้สัตว์ทดลอง 
            “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือ 
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ การก าจัดปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้ ภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

ข้อ ๕ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรอืทางสาธารณะ เป็นตน้
ว่าถนน ตรอก ซอย แม่น้ า คลอง ค ูสระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในทีห่รือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมดิชดิ ไม่ให้มีสิง่ปฏิกลูหรือกลิน่เหม็นรั่วออกมาขา้งนอก และเป็นสถานที ่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลถนนโพธิ ์อนญุาตให้ หรือจัดให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใด ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน หรือ
สถานที่พักมูลฝอยใดๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เว้นแต่การกระท าของพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

ข้อ 8 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ่น  
เหม็นรั่วออกมาข้างนอก และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ 9 เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร หรอื
สถานทีน่ั้นไม่ใหม้ีการถ่ายเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการทีข่ัดต่อสขุลักษณะ 

ข้อ ๑0 ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล และ 
มูลฝอยอันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้จัดท าโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระท า ตามค าแนะน า ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๑1 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ควรท าการเก็บขนสิ่ง 
ปฏิกูลและมูลฝอย ไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น 
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือบรเิวณนัน้ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ก าหนดบริเวณที่ต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศแล้วเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร สถานที่บริเวณนั้นๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของ 
หรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑2 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ซึ่งนอกบริเวณเกบ็ขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยตาม ข้อ ๑1  ต้องก าจดัสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผู้ได้รับมอบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑3 ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ ๑4 ผู้ใดประสงค์ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดย 
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ 
แบบ ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ก าหนด 

ข้อ ๑5 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ก าหนด 

ข้อ ๑6 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอรับอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ 
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบอนุญาตตามแบบ แบบ ๒ 

ข้อ ๑7 ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย 
ข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นหากมิได้รับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑8 ในการให้บริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับ 
บริการทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ 
และความรับผิดชอบโดยสัญญา  โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในก าหนดสามสิบวนั  ก่อนวันที่เริ่มให้บริการทั้งนี้อัตราคา่บรกิารต้องไมเ่กินอัตราที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ก าหนด 

ข้อ 19 เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒0 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) รักษาคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑5 ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตาม 

ใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๑8  
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ความปลอดภัย และการรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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ข้อ ๒1 เมื่อผู้รบัใบอนญุาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนญุาต ให้ยื่นค าขอต่อเจา้พนกังาน
ท้องถิน่ ตามแบบ แบบ ๓  ก่อนใบอนุญาตสิน้อาย ุเมื่อไดยื่นค าขอพร้อมกบัช าระคา่ธรรมเนียมแลว้
ให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่จะสั่งไมต่่ออายุใบอนุญาตหากมไิด้ช าระ
ค่าธรรมเนียมทีค่้างช าระ                                   

ข้อ ๒2 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต 
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

ข้อ ๒3 เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ แบบ ๔ 

ข้อ ๒4 หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ แบบ ๔ 

ข้อ ๒5 ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นค าขอรับแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ แบบ ๔ ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

ข้อ ๒6 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) การออกแบบใบแทนอนุญาตให้ใช้แบบ แบบ ๒ โดยประทับตราสแีดงค าว่า  
“ใบแทน” ก ากับไวด้้วย และให้ม ีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนญุาตได้เท่ากบัเวลาที่เหลืออยู่ของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ 

ช ารุดในสาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ เลขที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒7  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบญัญตัินีต้้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย  และเห็นไดง้า่ย 

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
ข้อ ๒8 ให้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

(1) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ แบบ 1  

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ แบบ ๒ 

(3) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยท าเปน็ธรุกจิหรือโดยรบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิคา่บรกิาร ให้ใช้แบบ แบบ ๓ 

(๔) ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ แบบ ๔ 
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ข้อ 29 กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ๑๕ วัน กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๓0 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒0 หรือข้อ ๒1 ต้องระวางโทษตามมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓1 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 19 ข้อ ๒0 หรือข้อ ๒1 ต้องระวางโทษตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓2 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๒6 หรือข้อ ๒8 ต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๘๔  แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓3 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบญัญตัินี้ในข้อหนึ่งข้อใด  ต้องระวางโทษมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   
แห่งพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  เวน้แต่การฝ่าฝืนนั้นต้องดว้ยความใน ข้อ ๓0 
ข้อ ๓1 ข้อ ๓2 และข้อ ๓3 แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอ านาจออกระเบียบ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2560   

 
 

 
 
 
                                                                   (นายสมบูรณ ์ พิพัฒน์) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2560 

 

ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

1. 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
     1.1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและ 
ลูกบาศก์เมตรต่อๆไป                                     ลูกบาศก์เมตรละ 
     1.1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป        ลูกบาศก์เมตรละ 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร) 

 
 
 

150.- 
100.- 

 

   1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
     1.2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจ ารายเดือน  ที่มีปริมาณ
และมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน  500  ลิตร 
             ก. วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 
             ข. วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร    เดือนละ 
             ค. วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร    เดือนละ 
             ง. วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร     เดือนละ 
             จ. วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร   เดือนละ 
             ฉ. วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร    เดือนละ 
             ช. วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร    เดือนละ 
             ซ. วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน  400  ลิตร  เดือนละ 
             ฌ. วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน  500 ลิตร  เดือนละ 

 
 
 

30.- 
40.- 
60.- 
80.- 

100.- 
150.- 
200.- 
250.- 
400.- 

      1.2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ประจ ารายเดือน ที่มีปริมาณ 
มูลฝอยวันหนึ่งเกิน  500  ลิตรขึ้นไป 
           ก. วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร               เดอืนละ 
           ข. วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                   เดอืนละ 

 
 

1,000.- 
 

1,500.- 

      1.2.3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 
            ก. ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                         ครั้งละ 
            ข. เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                         ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
  100.- 

 
  150.- 

 
 
 

  1.3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
     1.3.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
           ก. ทีม่ีปริมาณน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม  หรือ 
มีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร       เดือนละ                                                
           ข. ที่มีปริมาณน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือ 
มีปริมาณเกิน 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ  2  กิโลกรัม หรือ  
แต่ละ  13  ลิตร                 เดือนละ 

 
 
 

   200.- 
 
 

   250.- 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2560 
 

ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

     1.3.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
           ก. ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ 
(ท้ังนี้ ให้ก าหนดเป็นอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน)  
           ข. กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 75  กิโลกรัม หรือ 
มีปริมาณไม่เกิน 500  ลิตร  ให้คิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ 
           ค. กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ าหนักเกิน  75  กิโลกรัม หรือ 
เกิน  500  ลิตรให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทุกๆ 75  กิโลกรัม  
หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ  75  กิโลกรัม  หรือ  500  ลิตร             
หน่วยละ 
 

 
2,000.- 

 
  250.- 

 
300.- 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
  2.1  ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
     2.1.1 รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป  ฉบับละ 
     2.1.2 รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป          ฉบับละ 
     2.1.3 รับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ                ฉบับละ 
     2.1.4 รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ                        ฉบับละ 
  2.2  ใบอนุญาตด าเนินกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม
ประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น  ฉบับละ 
  2.3  ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด                    ฉบับละ 
  2.4  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และ
มิใช่เป็นการขายของในตลาด                    ฉบับละ 

2.5  ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
     2.5.1 จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด 
โดยปกติ                                                  ฉบับละ 

2.5.2 จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย        ฉบับละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
การจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการ
ขายของในตลาด                                       ฉบับละ 
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แบบ 1 

 

                                              ค าขอรับใบอนุญาต 
                      ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
      
                                                                   เขียนที่ ........................................................... 
                                                   วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............................. 
 
             ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… อายุ ........... ปี สัญชาติ ................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ……............... หมู่ที่ ..................  ตรอก/ซอย ............................ ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ ..................................... จังหวัด ....................................... 
โทรศัพท์ ............................................... โทรสาร .............................................................. 
 

             ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการรับท า เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
มาด้วยแล้วคือ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของผู้รับใบอนุญาต   
                  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ………………………… 
และที่รับรองถูกต้อง  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

             3.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
             4.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
                  ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
    5.  หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
    6.  เอกสารหลักฐานอื่นๆ ................................................................................... ...................... 
         

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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



                                                                                                                                                   
แบบ 2 

ใบอนุญาต 
 ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เล่มที่ ............... เลขที่ ............. ปี ............. 
 

              เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ............................................................ อายุ .....................ปี  
สัญชาติ ...................... บ้านเลขท่ี ............... หมู่ที่ ............. ถนน ................... ตรอก/ซอย ...................... 
ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ ......................................... จังหวัด ............................................
โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร ........................................................... 
              ข้อ 1. ประกอบกิจการประเภท.................................................................................................  
....................................................................................................... ............................................................... 
ค่าธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ............ เลขที่ .............. ลงวันที่ ............. เดือน 
................................. พ.ศ. ............................ โดยใช้ชื่อประกอบการว่า .....................................................  
.............................................................................................................. ........................................................ 
จ านวนคนงาน ................ คน ตั้งอยู่  ณ เลขที ่................ หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ......................... 
ต าบล/แขวง ............................ ..... อ าเภอ .......................................... จังหวัด .......................................... 
โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ............................................................. 
               ข้อ 2. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต เพ่ือด าเนินกิจการภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  

    ข้อ 3. ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
                    (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เรื่อง การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 และปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
                      (2) .................................................................................................................................. 
 

               ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ไดจ้นถึงวันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ........................ 
                                   ออกให้ ณ วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ............................ 
                                                                           (ลงชื่อ) ..................................................... 
                                                                                (....................................................) 
                                                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ................... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 
วันท่ี......... เดือน …............ พ.ศ. ............ 
ค่าธรรมเนียม ............................ บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี .............. เลขท่ี ................. 
ลงวันท่ี .............. / .............. / ............... 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 
............................................................. 
……………………………………………………….. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............. / ……….…...... / ............... 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ..................... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 
วันท่ี.........เดือน ............... พ.ศ. ............. 
ค่าธรรมเนียม ......................... บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ................ 
ลงวันท่ี ............. / ............... / .............. 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 
............................................................. 
.............................................................. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............ / ............. / .............. 

การต่ออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ...................... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 
วันท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. ............ 
ค่าธรรมเนียม ........................... บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี ............... เลขท่ี ................ 
ลงวันท่ี ............. / …............ / ............... 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังน้ี 
............................................................ 
............................................................. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
............. / .................. / .............. 



                                                                                                              แบบ 3 
ค าขอต่ออายใุบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
       
                                                                 ท าที ่................................................................... 
                                                     วันที ่.......... เดือน ................................. พ.ศ. ....................... 
 

               ข้าพเจ้า ........................................................................................ .............. อายุ ................. ปี 
สัญชาติ ....................... อยู่บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ที ่..................... ตรอก/ซอย ............................ 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ ...............................................  
จังหวัด ..................................โทรศพัท์ ............................................. โทรสาร ............................................ 
 

              ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน ก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย 
แล้วคือ 

1. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของผู้รับใบอนุญาต   
                  ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ………………………… 
และที่รับรองถูกต้อง  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

             3.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
             4.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
                  ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
    5.  หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
    6.  เอกสารหลักฐานอื่นๆ .........................................................................................................  
        .................................................................. .......................................................................... 
 

แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
          
                                          (ลงชื่อ) ................................................................... ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                                   (.............................................................) 



                                                                                                                                  
แบบ 4 

แบบค าขอใบอนุญาตการต่าง ๆ 
   
                                                                     ท าท่ี .................................................................. 
                                                วันที ่.................. เดือน .................................... พ.ศ. .................. 
 

              ข้าพเจ้า ........................................................................................................ อายุ ................ ปี 
สัญชาติ .............. อยู่บ้านเลขที่ .................. หมู่ที ่..................ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................. 
ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ ...................................... จังหวัด ........................................ 
โทรศพัท์ ....................................................... โทรสาร .......................................................... 
 

              ขอยื่นค าขอต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
              ด้วย .......................................................................................... ................................................ 
.................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................  
              จึงมีความประสงค์ .................................................................................................... ................ 
.......................................................................................... ............................................................................ 
........................................................................ .............................................................................................. 
.............................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................... .......................................................................... .........  
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 

1. รปูถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของผู้รับใบอนุญาต ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน  2  รูป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ………………………… 
และท่ีรับรองถูกต้อง  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

             3.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
             4.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
                  ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
    5.  หนังสือรับรองอ านาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
    6.  เอกสารหลักฐานอื่นๆ ......................................................................................................... 
        ............................................................................................................................. ................ 
        ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
        …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

             ขอรับรองว่าข้อความตามค าร้องนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                       (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ยื่นค าร้อง 
       (...........................................................) 
                                                                             



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 

………………………………………………….. 
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และนายอ าเภอโนนไทย ได้อนุมัติให้
ประกาศใช้ตามหนังสืออ าเภอโนนไทย ที่ นม 0023.19/1095  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  
มาแล้วนั้น   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลถนนโพธิ์  เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ
โดยทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  โดยมีผลใช้บังคับนับถัดจาก  
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้   
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  
         (นายสมบูรณ์   พิพัฒน์) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


