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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ 
เร่ือง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

--------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๒๐ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลส าราญ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลส าราญและ
โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จึงตรา เทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลส าราญ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลส าราญ แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอื่นใดของเทศบาล
ต าบลส าราญ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน   
 ข้อ ๔. ในข้อบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล ” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น        
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น   

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ รวมถึงแม่น้ า ล าคลอง สระน้ า บ่อน้ า 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
                   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
-๒- 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

----------------------------------- 
 
ข้อ ๕ การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลส าราญให้

เป็นอ านาจของเทศบาลต าบลส าราญ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลต าบลส าราญอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเทศบาลต าบลส าราญอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลส าราญหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท า 
การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการก็ได ้

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๙ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัด
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย  เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ   
เป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ า คลอง คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลต าบลส าราญจัดตั้งไว้ให้เฉพาะ 
  ข้อ ๗   ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่าย  เท  ทิ้ง สิ่งปฏิกูลในที่รองรับขยะมูลฝอย 

ข้อ ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือ สถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
ขยะมูลฝอย ภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ข้อ ๙  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่
นั้น ไม่ให้มีการถ่ายเท หรือ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ ประเภทใด  ในบริเวณใด  ควรท า         
การเก็บ  ขน  หรือ ก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย  ให้ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือ
แจ้งเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ที่อาคารนั้นหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่ประกาศแล้ว  เมื่อครบ
ก าหนดสิบห้าวันแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น 
เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย จากอาคารหรือสถานที่นั้น โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
ก าหนดไว้ท้าย       เทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๑  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ตามข้อ ๑๐  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
           

ข้อ ๑๒  ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท คุ้ยเขี่ย หรือท าให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย นอก        
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีข้ึนไว้ เว้นแต่เป็นการ
กระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ ในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ใด เขี่ย ขน ขยะมูลฝอย ในที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย รถหรือเรือ
เก็บขนมูลฝอย หรือสถานที่เทขยะมูลฝอยใดๆ เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลส าราญ                 
ในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดขน น าพา หรือ เคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ไปในที่หรือ                
ทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะท่ีเก็บมิดชิด ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมีกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก และต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ยานพาหนะโดยสาร ทางบก และทางน้ า ซึ่งได้จัดส าหรับ
เป็นห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๕  การเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ข้ามเขตท้องถิ่นกันจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

( ๑ ) เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดได้รับการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ ขยะ      
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ  โดยแจ้งว่าจะน าสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยไปก าจัด ณ เขตท้องถิ่นอ่ืนเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบว่ามีใบอนุญาต  การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย จากท้องถิ่นอ่ืนนั้น จึงจะอนุญาต
ให้เก็บ ขน โดยท าเป็นธุรกิจ 

 (๒) กรณีผู้รับใบอนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ในเขตท้องถิ่นต้นทางแล้ว             
น าสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยไปก าจัดในเขตท้องถิ่นปลายทาง โดยคิดค่าบริการการเก็บ ขน และการก าจัด  
ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตท าการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทางและขอใบอนุญาตท าการก าจัด
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง  ซึ่งผู้ประกอบการคิดค่าบริการได้ตามอัตราที่ท้องถิ่นต้นทางและปลายทาง 
ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ หากมีการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ผ่านท้องถิ่นอ่ืน นอกจาก
ท้องถิ่นต้นทาง และท้องถิ่นปลายทางจะต้องแสดงใบอนุญาตท าการเก็บขนจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้นทาง และ
ใบอนุญาตท าการก าจัดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นปลายทาง รวมทั้งหลักฐาน การขออนุญาตท ากิจการนอกเขต
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 

(๓)  กรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยคิดค่าบริการในเขต
ท้องถิ่นหนึ่งแล้ว น ามาก าจัดโดยการถมที่ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ในที่ซึ่งอยู่ในอีกเขตท้องถิ่นหนึ่ง บุคคลผู้มี
กรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองที่ดินนั้น จะต้องขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

(๔)  ผู้รับใบอนุญาตให้เก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย เพื่อมาก าจัดในสถานที่ก าจัดของ
เทศบาลต าบลส าราญจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการก าจัดตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๖  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย หรือน าสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยหรือถม             
ในที่ดินใด หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๔- 

 
หมวดที่ ๒ 

กิจการรับท าการเก็บ ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 
 

  ข้อ ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  ข้อ ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 
  ข้อ  ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือขยะมูลฝอย ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
เทศบาลต าบลส าราญก าหนด 
  ข้อ  ๒๐ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าร้องขอรับใบอนุญาต ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ              
ความสมบูรณ์ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้าย               
เทศบัญญัตินี้ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามก าหนด         
ในเทศบัญญัตินี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ในการอุทธรณ์ของผู้ได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ที่สั่งปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ให้
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๒๑  ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย               
เทศบัญญัตินี้ ภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ 
  ข้อ ๒๒  ในการบริการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ  
ทุกราย โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ ระยะเวลาในการให้บริการและความ
รับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา โดยส่งส าเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนด
สามสิบวัน ก่อนวันเริ่มการให้บริการ 
  ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้าย                  
เทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 



 

 
 

-๕- 
             
  ข้อ  ๒๓  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด จะต้องท าเป็นหนังสือแจ้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสามสิบวัน ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
  ข้อ  ๒๔  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังนี้  

(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๙ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินการตามใบอนุญาต  
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ ๒๒  
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตามค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของเทศบาลต าบลส าราญ 
  ข้อ  ๒๕  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   
  ข้อ ๒๖  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลส าราญ 
  ข้อ  ๒๗  เมื่อผู้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอยกเลิก                
การด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๒๘  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อ                
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันที่รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้อ  ๓๐  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ โดยประทับตรา              

สีแดง ค าว่า “ใบแทน ” ก ากับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด                
ในสาระส าคัญ ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่ ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
 
    

   
 
 
 
 



 

           
-๖- 

 
ข้อ  ๓๑  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

 ข้อ ๓๒  ให้นายกเทศบาลต าบลส าราญ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    8    พฤษภาคม 2558 
 
 
 
      (ลงชื่อ)      นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ 
         (นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ)  
                นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ 
เร่ือง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ล าดับที่ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม มาตรา ๒๐ (๔)   
ก. ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป 
วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐     ลิตร  เดือนละ   
วันหนึ่งเกิน    ๒๐     ลิตร    แต่ไม่เกิน     ๔๐   ลิตร    เดือนละ  
วันหนึ่งเกิน    ๔๐     ลิตร    แต่ไม่เกิน     ๖๐   ลิตร    เดือนละ   
วันหนึ่งเกิน    ๖๐     ลิตร    แต่ไม่เกิน     ๘๐   ลิตร    เดือนละ     
วันหนึ่งเกิน    ๘๐     ลิตร    แต่ไม่เกิน   ๑๐๐   ลิตร    เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน   ๑๐๐    ลิตร    แต่ไม่เกิน   ๒๐๐   ลิตร    เดือนละ     
วันหนึ่งเกิน   ๒๐๐    ลิตร    แต่ไม่เกิน   ๓๐๐   ลิตร    เดือนละ   
วันหนึ่งเกิน   ๓๐๐    ลิตร    แต่ไม่เกิน   ๔๐๐   ลิตร    เดือนละ     
วันหนึ่งเกิน   ๔๐๐    ลิตร    แต่ไม่เกิน   ๕๐๐   ลิตร    เดือนละ 
ข. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ส าหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานที่มีขยะมูลฝอยมากกว่าวันหนึ่งเกิน             
๕๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
  -    วันหนึ่งไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร                 เดือนละ 
  -   วันหนึ่งเกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร
หรือเศษลูกบาศก์เมตร                                    เดือนละ 
 
 
ค.  ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  
ครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                          ครั้งละ 
 -   เศษเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ
เศษของลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนลูกบาศก์เมตรละ 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

๑๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๗๕ 

๑๕๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 
๖๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

 

 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ( ต่อ ) 
 

ล าดับที่ รายการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

( บาท ) 
หมายเหตุ 

 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามมาตรา  ๑๙   
         ก.  รับท าการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ           ฉบับละ 
         ข. รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ           ฉบับละ 
         ค. รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยโดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                        
                                                                ฉบบัละ 
อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง ตาม ม. ๒๐(๕)  
   -   ไม่เกินลูกบาศก์เมตรละ    

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐   

 

 
 

  



 

 
ค าขอรับใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  
        เขียนที่........................................................ 
      วันที่..................เดือน...........................พ.ศ. ......................  
  
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคล)................................................................ อายุ.................
ปี สัญชาติ................ บ้านเลขท่ี ..................หมู่ที.่......... ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................  
แขวง/ต าบล............................. เขต/อ าเภอ.........................จังหวัด..........................ไปรษณีย.์............................
เบอร์โทรศัพท.์............................................. เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................  
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 
  1. การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ชื่อ..................................ประเภท.......ขนทิ้งขยะ  ,ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล...............................พ้ืนที่ให้บริการ..........................ครอบครัว อัตราค่าบริการ......................บาท/เดือน/ปี 

2.  เขตบริการในพื้นที่ซอย...............................ถนน................................หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง..................... อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด..........................โทรศัพท์.................................. 

3. มีพาหนะในการบริการจ านวน.................... คัน  มีคนงาน..........................คน   
  4. ผู้ด าเนินกิจการ/คนงาน    

1. ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................อายุ ..............ปี  
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี............ ซอย............................ ถนน ............................ หมู่ที.่......................
ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................... โทรศัพท.์.......................... 
      2.  ผู้ด าเนินกิจการชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).........................................อายุ ..............
ปี  สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขท่ี............ ซอย.............................. ถนน ............................... หมู่ที่
.................... ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............................ จังหวัด........................... โทร
ศัพท.์.................. 

พร้อมค าร้องนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยดังนี้ 
  (  ) ส าเนาบัตรประจ าตัว(บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการหรือบัตรอ่ืน)........(ทั้งผู้ขออนุญาต
และผู้ขนทิ้ง)    

(  ) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ทั้งผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง) 
  (  ) รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป(ทั้งผู้ขออนุญาตและผู้ขนทิ้ง) 
  (  ) หลักฐานการอนุญาตเดิม  
  (  ) ใบรับรองแพทย์  
  (  ) หนังสือบอบอ านาจ(ถ้ามี) 

(  ) ส าเนาทะเบียนรถ พร้อมรูปถ่าย 
  (  ) หนังสืออนุญาตอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ  
 
  1)....................................................................................................................................  
  2)....................................................................................................................................  
  3).................................................................................................................................... 

 
 



 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ  
       
       (ลงชื่อ)......................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
            (.............................................) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  ) เห็นสมควรให้ใบอนุญาตและก าหนดเงื่อนไขดังนี้................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
 (  )  ไม่เห็นควรอนุญาต เพราะ...................................................................................................................... 
............................................................................... ................................................................................................... 

           (ลงชื่อ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                         (.........................................................)  

            ต าแหน่ง.......................................................  
            วันที่ .............../................../.......................... 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได ้
 (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบการ เพราะ................................................................................................................ 

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

                   ต าแหน่ง........................................................  
                   วันที่ .............../................../.......................... 

 



 

 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
                                                      เลม่ที ่................  เลขที่ 

........../............  
อนุญาตให้........................................สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่................ 

ตรอก/ซอย.................................ถนน........................ต าบล/แขวง.........................เขต/อ าเภอ............................. 
จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท.์.............................โทรสาร................................ 
  ข้อ 1)  ประกอบกิจการ  ประเภท การเก็บ ขน การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่....................... 
ตรอก/ซอย................................ถนน...............................ต าบล/แขวง............................เขต/อ าเภอ..................... 
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..................................โทรสาร................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร   จ านวนคนงาน ...................... คน   ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต..........................-บาท.......... (...............................................)ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................      
เลขที.่............/................ลงวันที่..................เดือน.......................พ.ศ.................... 
  ข้อ 2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลส าราญ เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ..... 
  ข้อ 3)  ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้  
   3.1   ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลส าราญ เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและ    
มูลฝอย พ.ศ. ....  และปฏิบัติตามอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของเทศบาลต าบลส าราญ 
 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่..................เดือน.........................พ.ศ. ............ 
 

ออกให้   ณ      วันที่.................... เดือน ...................... พ.ศ.  ................    
 
     (ลงชื่อ) 
         ( ................................... ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  
                       เจา้พนกังานท้องถ่ิน 
ค าเตือน :  แสดงหนังสือรับรองการแจ้งนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 

 
 
 
 

 



 

เลขที่รับ............/............ เลขที.่............... 
ค าขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
 

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

 
  ข้าพเจ้า..............................................อายุ................ปี สัญชาติ..............อยู่บ้านเลขท่ี...................

หมู่ที.่.........ตรอก/ซอย...............ถนน.......................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต..............................
จังหวัด.......................................โทรศัพท.์.......................................... 
  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ      
มูลฝอย ประเภท............................................................................ต่อนายกเทศมนตรีต าบลส าราญ  โดยใช้ชื่อ
กิจการว่า...................................................จ านวนคนงาน...........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..............หมู่ที.่......................
ต าบล.............................อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทรศัพท์............................................ 

  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. ....................................................................................................... 
  ๓. ....................................................................................................... 
 

ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

       (ลงชื่อ).................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
              (.................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

เลขที่รับ............/............ เลขที.่.................... 
 

ค าขออนุญาตการต่างๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 
เขียนที.่............................... 

วันที่...........เดือน......................พ.ศ.......... 
 
  ข้าพเจ้า.............................................................อายุ..............ปี สัญชาติ........................................

อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.................ต าบล/แขวง.............................
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................โทรศัพท.์..................................................................... 
โดยใช้ชื่อกิจการว่า......................................................จ านวนคนงาน..........คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่........หมู่ที.่............
ต าบล...............................อ าเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร  โทรศัพท์.......................โทรสาร....................... 

ขอยื่นค าขอต่อ นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
................................................................ .............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

 
      ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)....................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
 

 
 
 

 


