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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 

  โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า  ว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลและ  
มูลฝอย  พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๗   มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560  อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
เทศบาลต าบลร่มเกล้า โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลร่มเกล้าและผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร     
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562” 

  ข้อ  ๒  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า ต้ังแต่วันท่ีประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลร่มเกล้าแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ  ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใด ในส่วนท่ีได้ตราไว้
แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ  ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 

“มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก   
ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอื่น และหมายรวมถึง มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขท่ีเกิด
จากอาคารท่ีพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบัน    
ต่าง ๆ รวมท้ัง มูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

   “มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อาทิ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

   “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัด
มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

ร่าง 
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   “น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวท่ีไหลชะผ่านหรือออกมาจากมูลฝอยซึ่ง
อาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

   “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  
ซึ่งเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ หรือสัญจรได้ 

   “อาคาร”  หมายความ ตึก บ้าน เรือน  โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน  หรือส่ิง
ท่ีสร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

   “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารท่ีใช้
เป็นท่ีอยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 

   “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาลต าบลร่มเกล้า 

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ข้อ  ๕  การเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้าให้เป็น
อ านาจเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เทศบาลต าบลร่มเกล้าอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร  เทศบาลต าบลร่มเกล้า อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทน  ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  หรืออาจอนุญาตให้บุคคลเป็นด าเนินกิจการรับท าการ
เก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ   คิด
ค่าบริการก็ได้ 

  ข้อ  ๖  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลต าบลร่มเกล้า มอบให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนหรือเขตพื้นท่ีการ
อนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ          
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

  ข้อ  ๗  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ  ขน  
หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลต าบลร่มเกล้า หรือเขตพื้นท่ีท่ีเทศบาลต าบลร่มเกล้ามอบให้บุคคล
อื่นด าเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการแก่เทศบาลต าบลร่มเกล้า  ตามอัตราท่ีก าหนดไว้
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ท้ายเทศบัญญัติ  ท้ังนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เทศบาลต าบลร่มเกล้า  
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  ข้อ  ๘  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และการ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในกรณีท่ียังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
เทศบาลต าบลร่มเกล้า การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการถ่ายเท  ท้ิง  หรือท าให้มีข้ึนซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในท่ี 
หรือทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย ไหล่ทาง  แม่น้ า  คูคลอง  สระน้ า  บ่อน้ า  เว้นแต่ในท่ีซึ่ง
เทศบาลต าบลร่มเกล้าจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(๒)  ห้ามมิให้ผู้ใดน าส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ท่ีเก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

(๓)  ห้ามมิให้ผู้ใด เท ท้ิง หรือท าให้มีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย 
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใด ท าการถ่าย เท ขน หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรับ รถขน เรือขน   

สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

(๕)  ห้ามมิให้ผู้ใด ท าการ ถ่าย เท คุ้ย เข่ีย ขุด หรือเคล่ือนย้ายมูลฝอยในท่ีรองรับ   
รถขน  เรือขน หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาลต าบลร่มเกล้า เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

(๖)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของ          
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(๗) ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั่ว ไม่ซึม และไม่มีกล่ินเหม็นรั่ว 
ออกมาข้างนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

(๘)  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคาร   
หรือสถานท่ีนั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการท่ีขัดต่อสุขลักษณะ 

(๙) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือมูลฝอย อันอาจท าให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  กล่ิน ควัน หรือแก๊ส เป็นต้น  เว้นแต่ จะได้กระท าโดย
วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ หรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ข้อ  ๙  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ควรท าการเก็บ ขน     
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ไปท าการก าจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หรือเมื่อได้มี
การปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย  ก าหนดบริเวณท่ีต้องท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่ง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับต้ังแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณ
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ใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีของพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  
สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ี
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ข้อ  ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด ส่ิงปฏิกูลหรือ     
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาลต าบลร่มเกล้า
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓)  ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ 
(๔)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(๕)  ส าเนาเอกสารอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขตามท่ีเทศบาลต าบลร่มเกล้าก าหนด  ดังนี้ 

(๑)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
(๑.๑)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
 (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งชนบท  
 (๑.๑.๒)  ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกัน 

กล่ินและสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้  มีฝาปิด เปิด อยู่ด้านบน 
    (๑.๑.๓)  มีปั๊มดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮฟวี่  ดิวต้ี (Heavy  Duty)  คือ ปั๊มสูบ
ตะกอนท่ีสามารถสูบตะกอนของแข็งได้  และติดต้ังมาตรวัดของส่ิงปฏิกูลและอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
    (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพท่ีดี  ไม่รั่ว  ไม่ซึม 
    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด   
น้ ายาดับกล่ิน  น้ ายาฆ่าเช้ือโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
    (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความท่ีตัวรถพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้
ว่าเป็นพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส่ิงปฏิกูล” เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ี
เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  ไว้ท้ังสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  
เซนติเมตร 
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    (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  ต้องก าหนดให้มีสีต่างจาก
รถเก็บ  ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
   (๑.๒)  ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้ายางหุ้มสูงถุงแข้ง  ผ้าปิดปาก        
ปิดจมูก  ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
   (๑.๓)  กรณีไม่มีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลของตนต้องแสดงหลักฐาน  (ใบน าส่งส่ิงปฏิกูล)  
ว่าจะน าส่ิงปฏิกูลไปก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด  
  (๒)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
   (๒.๑)  สถานท่ีด าเนินกิจการรับขนท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล  ต้องต้ังอยู่ห่างจากชุมชน  
ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหล่งน้ าสาธารระ  โดยให้ค านึงถึงการป้องกันมิให้
เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  หรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
   (๒.๒)  ต้องมีระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักย่อยสลาย  (Composting  and  
Digestion)  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ถังหมักย่อยสลาย  ประกอบด้วย  ถังคอนกรีตท่ีก่อสร้างขึ้น   จ านวน  
๓๑  ถัง  มีฝาปิดมิดชิด  ถังหมักแต่ละถังต้องมีท่อระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูลท่ีได้จากรถ
สูบส่ิงปฏิกูลท่ีไปสูบมาจากส้วมตามบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ  แล้วน ามาถ่ายลงในถังหมักนี้ภายในถังหมักจะ
เกิดการย่อยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดท่ีไม่ต้องการออกซิเจน  ท าการหมักอย่างน้อย  ๒๘  วัน        เพื่อ
ท าลายเช้ือโรค  พยาธิและไข่พยาธิที่ปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 
    (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ าท่ีท าการหมักในถังหมัก
จนครบเวลาตามข้อ  (๒.๒.๑)  แล้ว  จึงปล่อยลงสู่ลานทรายกรองซึ่งจะท าหน้าท่ีกรองส่ิงปฏิกูลให้เหลือตกค้าง
อยู่ด้านบนส่วนน้ าก็จะซึมผ่านลานทรายกรองสู่น้ าท้ิงด้านล่าง  เพื่อรวบรวมน าไปสู่บ่อพักน้ าเก็บไว้รดต้นไม้หรือ
บ าบัดก่อนปล่อยเป็นน้ าท้ิงต่อไป   ส าหรับตะกอนท่ีกรองอยู่ด้านบนลานทรายกรองนั้นให้ตากแดดจนแห้งสนิท
เพื่อเป็นการฆ่าเช้ือโรคแสงอาทิตย์อีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงน าไปย่อยหรือบดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อน าไปใช้เป็นปุ๋ย
ต่อไป 
   โดยการจัดวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๒.๓)  ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง   
มีอุปกรณ์ท าความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  พล่ัว  น้ ายาดับกล่ิน  น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
  (๒.๔)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมหรือด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม 
 (๓)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการรับท าการเก็บ  ขน  มูลฝอย 
  (๓.๑)  ต้องมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๓.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
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   (๓.๑.๒)  ส่วนของรถท่ีใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกล่ินและ
สัตว์แมลงพาหะน าโรคได้  และไม่ท าให้มูลฝอยหกล้น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย 
   (๓.๑.๓)  ส่วนของรถท่ีใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องอยู่ในสภาพท่ีดี  ไม่รั่ว  ไม่ซึม 
   (๓.๑.๔)  มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาดับกล่ิน  น้ ายา
ฆ่าเช้ือ  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๓.๑.๕)  ต้องมีข้อความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย  เพื่อให้รู้ว่าเป็นรถท่ีใช้
เก็บ  ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บ ขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  
ช่ือหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ช่ือบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยอักษรซึ่งมีขนาดท่ีเห็นได้ชัดเจน  พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์  ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 
   (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย  ต้องก าหนดให้มีสีต่างจากรถเก็บขน     
มูลฝอยของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  (๓.๒) ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก ปิดจมูก เส้ือสะท้อนแสง ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  
อุปกรณ์ท าความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  พล่ัว  น้ ายาดับกล่ิน  น้ ายาฆ่าเช้ือโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  (๓.๓) กรณีไม่มีระบบก าจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐาน (ใบน าส่งมูลฝอย)  ว่าจะน า
มูลฝอยไปก าจัด  ณ  แหล่งก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะแห่งใด 
 (๔)  ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
  (๔.๑) สถานท่ีด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยต้องต้ังอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  
สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหล่งน้ าสาธารณะ  โดยให้ค านึงถึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษ    
ต่อส่ิงแวดล้อมหรือเหตุร าคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 
  (๔.๒)  ต้องมีระบบก าจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  อาจจะเป็นระบบเตาเผา  
(incinerator) หรือระบบฝังกลบ  (Sanitary  Land-fill)  หรือระบบหมักปุ๋ย  (Decompose)  ซึ่งแต่ละระบบ
จะต้องมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งป้องกัน
เหตุร าคาญด้วย 
  โดยการจัดวางระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๔.๓)  ต้องมีผู้ควบคุมหรือดุแลหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ด้านสุขาภิบาล  ส่ิงแวดล้อม  หรือ
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
  (๔.๔)  ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  
อุปกรณ์ท าความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ า  ไม้กวาด  พล่ัว  น้ ายาดับกล่ิน  น้ ายาฆ่าเช้ือโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  ข้อ  ๑๓  เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามข้อ  ๑๑  หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ  ๑๘  ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
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หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นท้ังหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และใน
กรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่
สมบรูณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาตปฏิบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒  หรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่ท่ีได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามข้อ  
๑๑  และข้อ  ๑๒  แล้ว  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมี
ค าส่ังไม่อนุญาตได้  ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ  ก่อนส้ินก าหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๑๔  ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
เทศบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาต
และช าระค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ  ๑๕  ในการด าเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
(๑.๑)  ขณะท าการดูดส่ิงปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

สวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และท าความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  
รองเท้าหนังยาง  และร่างกายผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจ า 
    (๑.๒)  ท าความสะอาดท่อหรือสายยางท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิง
ปฏิกูลเสร็จแล้ว  ให้ท าการดูดน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายท่ีใช้ดูดส่ิงปฏิกูลและท าความสะอาด
ท่อหรือสายท่ีใช้ดุดส่ิงปฏิกูลด้านนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค  (ไลโซน  ๕%)  
    (๑.๓)  ท าความสะอาดรถขนถ่ายส่ิงปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  
หลังจากท่ีออกปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูลเสร็จแล้ว  ส าหรับน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือ
ก าจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ าล้างจะต้องผ่านการบ าบัดน้ าเสียหรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึมโดย
ต้องห่างจากแหล่งน้ าด่ืมน้ าใช้ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  
    (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ให้ท าการฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ
โรค (เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 
    (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  อย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
    (๑.๖)  ห้ามน ารถไปใช้ในกิจการอื่น 
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    (๑.๗)  ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวถังรถลบเลือน 
    (๑.๘)  ต้องมีใบอนุญาตติดประจ ารถ 
    (๑.๙)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังด าเนิน
กิจการตามใบอนุญาต 
    (๑.๑๐)  ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๑๖ 
    (๑.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  
และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ตามค าแนะน าหรือค าส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าส่ังเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
   (๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
    (๒.๑)  ต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรม  และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูลและอยู่ประจ าท่ีระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูล 
    (๒.๒)  เจ้าหน้าท่ีต้องสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึง
แข้งและสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 
    (๒.๓)  เจ้าหน้าท่ีจะต้องดูแลให้รับสูบส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถังท่ี
ก าหนดในแต่ละวัน  เพื่อให้มั่นใจว่าส่ิงปฏิกูลหมักนานอย่างน้อย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจ าเป็นต้องใส่ส่ิงปฏิกูล
หลาย ๆ ครั้ง หรือหลาย ๆ วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไม่เต็มถังให้เริ่มต้นนับจากวันท่ีใส่ส่ิงปฏิกูล    
ครั้งสุดท้าย) 
    (๒.๔)   ถ้าส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ท าการฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วท าการล้างด้วยน้ าสะอาด 
    (๒.๕)  ต้องปิดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากท่ีใส่ปฏิกูลลงในถังหมัก
แล้ว 
    (๒.๖)  เจ้าหน้าท่ีระบบจะต้องลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูล  และปริมาตร
ส่ิงปฏิกูลท่ีน ามาท้ิงทุกครั้ง  เป็นการป้องกันไม่ให้รถน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงท่ีอื่น 
    (๒.๗)  ทุกครั้งท่ีปล่อยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมด
ให้ใช้ไม้แหย่ท่อระบายเพื่อช่วยให้ตะกอนท่ีค้างอยู่ก้นถังหมักไหลออกมาให้หมด  และควรใช้น้ าฉีดไล่ตะกอนท่ี
ค้างอยู่ก้นถังหมักอย่างน้อย  ๓  เดือนต่อครั้ง 
    (๒.๘)  การดูแลลานทรายกรอง  ให้ท าความสะอาดหน้าลานทรายกรองเมื่อ
อัตราการซึมเริ่มช้าลงโดยใช้อุปกรณ์ลอกหน้าลานทรายกรองออกแล้วเติมทราบใหม่  และต้องคอยเติมทรายให้
ได้ความสูงตามท่ีก าหนดไว้ 
    (๒.๙)  การโกยตะกอนท่ีตากแห้งแล้วไปท าปุ๋ย  ให้ท้ิงไว้นาน  ๓  วัน  
หลังจากท่ีตะกอนแห้งแล้ว  จึงโกยตะกอนท่ีตากแห้งสนิทน าไปใช้ท าเป็นปุ๋ย 
    (๒.๑๐)  หากมีอุปกรณ์ส่วนไหนช ารุดต้องแจ้งซ่อมทันที 
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    (๒.๑๑)  เจ้าหน้าท่ีต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  ๑  
ครั้ง  โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
   (๒.๑๒)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการ
ตามใบอนุญาต 
   (๒.๑๓)  ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๑๖ 
   (๒.๑๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัย  และการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ตามค าแนะน าหรือค าส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งเทศบัญญัติ  ระเบียบและประกาศของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  (๓)  ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอย 
   (๓.๑)  ขณะท าการเก็บขน  มูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานผูกผ้าปิดปาก      
ปิดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะท้อนแสง  สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สวมเส้ือและกางเกงให้มิดชิด  
และท าความสะอาดผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  และร่างกายผู้ปฏิบัติงาน  
หลังจากเสร็จส้ินงานปฏิบัติประจ าวัน 
   (๓.๒)  การเก็บขนมูลฝอยต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยตกค้าง 
   (๓.๓)  ขณะขนย้ายต้องไม่ท าให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
   (๓.๔)  ท าความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อย่างน้องสัปดาห์ละ  ๑  ครั้งส าหรับ
น้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างต้องได้รับการบ าบัดหรือก าจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ าล้างจะต้องผ่านการบ าบัด  
น้ าเสีย  หรือปล่อยลงสู่ลานทรายซึมชนิดร่องซึมโดยต้องห่างจากแหล่งน้ าด่ืมน้ าใช้  ไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร 
   (๓.๕)  มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะการ
ตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 
   (๓.๖)  ห้ามน ารถไปใช้ในกิจการอื่น 
   (๓.๗)  ต้องดูแลมิให้ข้อความบนตัวรถลบเลือน 
   (๓.๘)  ต้องมีใบอนุญาต  ติดประจ ารถ 
   (๓.๙)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
   (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๑๖ 
   (๓.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามค าแนะน าหรือค าส่ังเจ้าพนักสาธารณสุขและค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมท้ัง
เทศบัญญัติ  ระเบียบและประกาศของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  (๔)  ผู้ใดรับอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
   (๔.๑)  การก าจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุร าคาญ  เช่น 
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    (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerator)  ต้องควบคุมไม่ก่อให้เกิดเขม่า  เถ้า
ฝุ่นละอองท่ีไปกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง 
    (๔.๑.๒)  ระบบฝังกลบ  (Sanitary  Land-fill)  ต้องมีระบบรองรับน้ าขยะ 
(Leachate)  ไปก าจัดโดยต้องควบคุมไม่ปล่อยให้ปนเป้ือนแหล่งน้ าธรรมชาติ 
    (๔.๑.๓)  ระบบหมักเป็นปุ๋ย (Decompose)  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกล่ิน
เหม็นท่ีรุนแรง  หรือเป็นแหล่งพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  หรืออื่น ๆ 
   (๔.๒)  ต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรม  หรือมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาระบบ
ก าจัดมูลฝอยและอยู่ประจ าเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  ณ  สถานท่ีระบบก าจัดมูลฝอย 
   (๔.๓)  เจ้าหน้าท่ีต้องสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและ
สวมผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 
   (๔.๔)  มีการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง
โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร  
   (๔.๕)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
   (๔.๖)  ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๑๖ 
   (๔.๗)  ปฏิบัติการใดเกี่ยวด้วยลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  ตามค าแนะน าหรือค าส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขแลละค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง
เทศบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศของเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
  ข้อ  ๑๖  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งส าเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในก าหน ดสามสิบวัน      
ก่อนวันท่ีเริ่มการให้บริการ 
  ข้อ  ๑๗  เมื่อผู้รับใบอนุญาตจะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  ต้องท าเป็นหนังสือ
แจ้งพนักงานท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาท่ีท าขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับ
ผู้รับบริการ  เช่น  การเปล่ียนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งส าเนาสัญญาท่ีแก้ไขแล้วนั้นใ ห้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นภายในก าหนดสิบห้าวันก่อนวันท่ีได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
  ข้อ  ๑๘  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วัน ท่ีออก
ใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลร่มเกล้าเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สม.๓  เมื่อได้ยื่น
ค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
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  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีก าหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ  ส าหรับเป็นกรณีขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ท่ีก าหนดให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ี ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่ าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ  ๒๐  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบล
ร่มเกล้า 
  ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามเทศบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ  ๒๒  ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ  ๒๓   เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  หรือหากประสงค์จะแก้ไข
รายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอเลิกการด าเนินกิจการ  หรือแก้ไขรายการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  
สม.๔ 
  ข้อ  ๒๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต  น าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาต  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระท่ีส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดง  ว่า  “ใบแทน”  
ก ากับไว้ด้วยและให้มีวันท่ี  เดือน  ปีท่ีออกใบแทน  พร้อมท้ังลงลายมือช่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดใน 
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สาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มท่ี  เลขท่ี  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
  ข้อ  ๒๕  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น 
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 

(๓) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูล 
ฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 

(๔)  ค าขออนุญาตต่าง ๆ  เช่น  แก้ไขเปล่ียนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาตบอกเลิก 
การด าเนินกิจการ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
  ข้อ  ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ  ๒๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕   

หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
  ข้อ  ๒๘  ค าส่ังพักใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าส่ังดังกล่าว  ให้ส่งค าส่ังโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนา หรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าส่ังแล้วตั้งแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึงหรือวันปิดค าส่ัง  แล้วแต่
กรณี 
  ข้อ ๒๙  ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๓๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยู่เขตพื้นท่ีการให้บริการเก็บ
ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลของเทศบาลต าบลร่มเกล้า  หรือเขตพื้นท่ีการให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการ
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รับท าการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
ต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 
  ข้อ  ๓๑  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ในเขตเทศบาล
ต าบลร่มเกล้า  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ  ๓๓  ให้นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้ารักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และมีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2562 

 

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

                  นายกเทศมนตรีต าบลร่มกล้า 

 

 

 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เพราะ....................................... 
 
 
    (ลงช่ือ)      
    (...........................................) 
             ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

เร่ือง  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ........... 
 

ล าดับที่ 
 

ประเภท 
อัตราค่าธรรมเนียม      

(บาท) 
 

 
๑. 

อัตราค่าเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ 

(๑)  เศษของลูกบาศก์เมตร  หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                       
ลูกบาศก์เมตรละ 

(๒) เศษไม่เกินลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) 

 
 
 

 
 

๑๐๐ 
 

๕๐ 
๒. ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 

(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                         

เดือนละ 
- วันหนึ่งเกนิ  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร                  

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร               

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร               

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร             

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร           

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร           

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร           

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร           

เดือนละ 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
- วันหนึ่งเกนิ  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร       

เดือนละ 

 
 
 
 

๓๐ 
 

๔๐ 
 

๕๐ 
 

๖๐ 
 

๗๐ 
 

๘๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒๐๐ 
 

๓๐๐ 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
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- วันหนึ่งเกนิ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                             
ลูกบาศก์เมตรละ 

(๓) ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                               

ครั้งละ 
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  
ลูกบาศก์เมตรละ 
 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
 
 

๑๕๐ 

.๓. อัตราค่าธรรมเนียม  ในการออก  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ
เก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ  หรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  (ต่อปี) 

(๑) รับท าการ  เก็บ  และขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย                         
ฉบับละ 

(๒) รับท าการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย                                    
ฉบับละ 

(๓) ให้บริการห้องสุขา                                                          
ฉบับละ 

(๔) ให้บริการสุขาเคล่ือนท่ี                                                     
ฉบับละ 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
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บัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง 
ต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ล าดับที่ ประเภท อัตราค่าบริการ ขั้น
สูง  ไม่เกิน   (บาท) 

๑. ค่าเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ 
(๑) เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก 

และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                  
ลูกบาศก์เมตรละ 

(๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร) 

 
 
 

๑๐๐ 
 

๕๐ 
๒. ค่าเก็บและขนมูลฝอย 

(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                       

เดือนละ 
- วันหนึ่งเกนิ  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร                

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร             

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร             

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร           

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร         

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร         

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร         

เดือนละ 
- วันหนึ่งไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร         

เดือนละ 
 
 
 

 
 
 
 

๔๐ 
 

๘๐ 
 

๑๒๐ 
 

๑๖๐ 
 

๒๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

๖๐๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
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(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
- วันหนึ่งเกนิ  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร     

เดือนละ 
- วันหนึ่งเกนิ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ

ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                           
ลูกบาศก์เมตรละ 

(๓) ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
- ครั้งหนึ่งๆไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                             

ครั้งละ 
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   
ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๓. รับท าการก าจัดมูลฝอย  โดยใช้ระบบเตาเผา(Incinerator)   

ตันละ 
๖๐๐ 

๔. รับท าการก าจัดมูลฝอย  โดยใช้ระบบฝังกลบ (Sanitary  Land – fill )    
ตันละ 

 
๓๐๐ 

๕. รับท าการก าจัดมูลฝอย  โดยใช้ระบบหมักเป็นปุ๋ย (Decompose)          
ตันละ 

 
๖๐๐ 

๖. ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล                                                 ลูกบาศก์
เมตรละ 

 
๓๐๐ 

๗. ค่าบริการห้องสุขา                                                 ต่อคนต่อ
ครั้ง 

 
๕ 

๘. ค่าบริการสุขาเคล่ือนท่ี                                            ต่อคนต่อ
ครั้ง 

 
๕ 
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แบบ  สม.๑ 

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

เลขท่ีรับ........../............. 

     วันท่ี........เดือน................พ.ศ................ 
                          ข้าพเจ้า.................................................................อายุ............ปี  สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ต าบล/แขวง...........................
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................โทรศัพท์...........................โทรสาร........................... 

                           ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือ  ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  ประเภท...................................................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรี
ต าบลร่มเกล้า  โดยใช้ช่ือกิจการว่า.................................................................................................................
จ านวนคนงาน...............คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี...........  หมู่ท่ี...............ต าบล......................  อ าเภอ......................  
จังหวัด...................................โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................................. 
                           พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
                            ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/  ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต 
                            ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
                            ๓.  ส าเนาใบทะเบียนบ้าน  นิติบุคคล (ถ้ามี) 
                            ๔.  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
                            ๕.  ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
                            ๖.  ใบยินยอมให้ท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
                            7.  อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................ 
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  แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่

เลขท่ี........................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี................เดือน...........................พ.ศ............................... 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน     ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
     (๑)................................................................................ 
     (๒)................................................................................. 
     (๓)................................................................................x 

           (ลงช่ือ)...................................................... 
                         (....................................................) 
            ต าแหน่ง....................................................... 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
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(ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ( )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี ้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 ( )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
.............................................................................................................................................................................. 

    (ลงช่ือ)........................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                    (...................................................) 
              ต าแหน่ง............................................................ 
            วันท่ี............/...................../................... 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
 ( )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี ้
.............................................................................................................................................................................. 
 ( )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
.............................................................................................................................................................................. 

     (ลงช่ือ)......................................................... 
      (........................................................) 
     ต าแหน่ง    ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
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ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(       )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(       )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

           (.....................................................) 
              นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 

     วันท่ี........../......................./................. 
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ใบอนุญาต 

         ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี.............เลขท่ี..............ปี.................. 

 อนุญาตให้....................................................................อายุ............ปี  สัญชาติ.............................. 
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..................  ถนน......  ............................................. 
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 

โทรศัพท์......................................................โทรสาร............................................................... 
 ข้อ  ๑.  ประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.......................................................................................................ค่าธรรมเนียม.............................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี..............เลขท่ี..............ลงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า...................................................................................................จ านวนคนงาน..................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี..............หมู่ท่ี..............ถนน..........................ต าบล............................  อ าเภอ............................  
จังหวัด………………………………….โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................... 
 ข้อ  ๒.  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลร่มเกล้า  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล พ.ศ.............. 

(๒) .................................................................................................................................. 
(๓) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี............เดือน................................พ.ศ...................... 

               ออกให้  ณ  วันท่ี............เดือน....................................พ.ศ..................... 
 
 

  (ลงช่ือ)......................................................         (ลงช่ือ)............................................................. 
                            (.....................................................)               (..........................................................) 
                         ผู้รับเงิน   นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 
 
ค าเตือน   ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในท่ีเปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีท่ีได้รับใบอนุญาต 
             ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๒๐  
 



หน้า 22 จาก 24 
 

 

สม.๓ 
ค าขอต่ออาย ุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เลขที่รับ................./.............. 
 
                                                           เขียนท่ี......................................................... 
                                                         วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ................ 
 ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ................ 
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย.......................ถนน..............................ต าบล/แขวง........................
อ าเภอ/เขต................................จังหวัด..................................โทรศัพท์.....................โทรสาร................................ 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือ ก าจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล 
ประเภท..............................................................................................ต่อ นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า โดยใช้
ช่ือกิจการว่า................................................................................................................จ านวนคนงาน...............คน 
ต้ังอยู่ ณ  เลขท่ี ..............หมู่ท่ี...........ถนน.................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................  
จังหวัด.........................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................................. 
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ............................................................................................................................................... 
๓. ................................................................................................................................................ 

 
                     ขอรับรองว่าข้อความในใบแนบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                 (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                        (....................................................) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



หน้า 23 จาก 24 
 

 

                (ด้านหลังค าขอต่อใบอนุญาต) 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

เลขท่ี.................................ได้รับเรื่องเมื่อวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ................................ 

ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน         ครบ 
     ไม่ครบ  คือ 
     (๑)................................................................................ 
     (๒)................................................................................. 
     (๓)................................................................................ 

      
        (ลงช่ือ)...................................................... 
       (....................................................)  
                                   ต าแหน่ง....................................................... 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบล 
 ( )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไข  ดังนี ้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ( )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

     (ลงช่ือ)......................................................... 
      (........................................................) 
     ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลร่มเกล้า 
 
 

 

 

 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

(       )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(       )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

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

           (.....................................................) 
              นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า 

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

 

 



หน้า 24 จาก 24 
 

 

แบบ  สม.๔ 

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
เก่ียวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขท่ีรับ............./............. 

                                                               เขียนท่ี......................................................... 
                                                         วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ................ปี  สัญชาติ........... 
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................ต าบล/แขวง..............................
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด....................................โทรศัพท์...............................โทรสาร........................ 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า......................................................................................................จ านวนคนงาน...............คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี...........หมู่ท่ี.............ต าบล...........................  อ าเภอ................................  จังหวัด.....................
โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................... 
 ขอยื่นค าขอต่อ  นายกเทศมนตรีต าบลร่มเกล้า  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                     
                                       (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขออนญุาต 
                                               (...................................................) 
 

 

 

 


