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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร   

และนายอําเภอสทิงพระ  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบลวัดจันทรแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใดซึ่งเปน

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยท่ัวไปที่สามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   
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  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผาน  หรือของเหลวที่ออกจาก 

มูลฝอยซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  การจัดการปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรเปนอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

วรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ  ๕  หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  

เปนตนวาถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๖  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และเปนสถานที่องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  

อนุญาตใหหรือจัดใหโดยเฉพาะ 
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ขอ   ๗  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  เวนแตการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 

ขอ   ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ   ๙  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ิน

เหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ตองรักษาบริ เวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการจัดการส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการจัดการใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา   

๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลวเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานสวนทองถิ่น 

แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่บริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ 

หรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝงหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลวัดจันทรกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  

แบบ  ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรกําหนด 

ขอ  ๑๖  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตาม

องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรกําหนด 

ขอ  ๑๗  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกใบอนุญาตตามแบบ  แบบ  ๒ 

ขอ  ๑๘  ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ  ๑๙  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไว 

ในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ  ๒๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๑)  รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๙   

   (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 

ขอ  ๒๒  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  แบบ  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ  ๒๕  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  แบบ  ๔ 



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๗  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  แบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๙  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  แบบ  ๔ 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๐  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้     

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑    

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒  ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๗  หรือขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๑  

วรรคหนึ่ง  มีความผิดมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๑   

ขอ  ๓๒  ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมยศ  สักพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัจันทร 



บัญชอีตัราคาธรรมเนยีมแนบทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตาํบลวดัจนัทร   

เรื่อง  การจดัการสิ่งปฏกิลูและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ลําดับ รายการ เดือนละ บาท 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

 

 

 

๖ 

๗ 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

๑ 

 

๒ 

 

อัตราคาเกบ็ขนสิง่ปฏกิลูหรือมลูฝอย 

บานพักอาศัย  หลังคาเรือนละ 

อาคารพาณิชยที่เปนที่อยูอาศัยซึ่งมิไดประกอบการคา 

อาคารพาณิชยที่เปนที่ประกอบการคา  หองละ 

รานอาหารที่เปนตึกแถว 

รานอาหารที่เปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 

ก.  ขนาดเล็ก  ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 

ข.  ขนาดกลาง  ไมเกิน  ๕๑  –  ๑๕๐  ตารางเมตร 

ค.  ขนาดใหญ  ตั้งแต  ๑๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

บานที่มีการจัดงานตาง ๆ  เชน  งานแตงงาน  งานศพ  งานบวช  และอ่ืน ๆ 

โรงแรม/รีสอรท  ตั้งแต 

ก.  ๑  –  ๑๐  หอง 

ข.  ๑๐  –  ๒๐  หอง 

ค.  ๒๐  หองข้ึนไป 

ตลาด 

ก.  ไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 

ข.  ตั้งแต  ๕๐๑  –  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

ค.  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน  หรือสถานที่ซึ่งมูลฝอยมาก  

(เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 

ก.  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

ข.  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  และ   

(เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราวคร้ังหนึ่ง ๆ   

  ก.  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 

  ข.  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตรหรือเศษ

ของลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

อัตราคาธรรมเนยีมในการออกใบอนญุาต 

รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

รับทําการจัดการ  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาํเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

คร้ังละ 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

 
คร้ังละ 

ลูกบาศก  
เมตรละ 

 

ฉบับละ 

 

ฉบับละ 

 

2๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๕๐ 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

2๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐  

 

 

1,๐๐๐ 

1,๐๐๐ 

 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

3,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

- 
 

 



แบบ  ๑ 

คําขอรับใบอนญุาต 

ประกอบกจิการขน  เกบ็  กาํจดัสิ่งปฏกิลูหรือมลูฝอย 

 

                  ทําท่ี  ...................................................... 

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

 

     ขาพเจา……………………………………………………………………..……อายุ...........ป  สัญชาติ....................

อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................ตําบล..........................

อําเภอ....................จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

   ๑.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  ๒  รูป 

     ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

     ๓.  ...................................................................................................................................... 

     ๔.  ...................................................................................................................................... 

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (ลงชื่อ)..........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

                                       

 



แบบ  ๒ 

ใบอนญุาต 

ประกอบกจิการขน  เกบ็  กาํจดัสิ่งปฏกิลูหรือมลูฝอย 

เลมท่ี..............เลขท่ี.............ป............. 
 

     อนุญาตให................................................................สัญชาติ..............บานเลขท่ี.............หมูท่ี......... 

ถนน.............................................ตรอก/ซอย....................ตําบล......................อําเภอ.................................

จังหวัด………………......................โทรศัพท............................................. 

     ขอ  ๑  ประกอบกิจการประเภท…................................................................................................. 

คาธรรมเนียม......................................บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........................เลขท่ี......................

ลงวันท่ี.............เดือน.............พ.ศ..............โดยใชชื่อประกอบการวา...........................................................

จํานวนคนงาน..................................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี……….......หมูท่ี...........ตรอก/ซอย……................  

ตําบล.................................อําเภอ...................................จังหวัด………….......................... 

โทรศัพท..............................................โทรสาร............................................... 

     ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  ............................................................................................................................. 

      (๒)  ............................................................................................................................. 

     ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี………..............เดือน..............................พ.ศ......................... 

           ออกให  ณ  วันท่ี.........................เดือน...................พ.ศ................... 

 

                        (ลงชื่อ)…………………........................................ 

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

                                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี............เลขท่ี............. 

ลงวันท่ี........../........../........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

……………………………………….. 

 

            เจาพนักงานทองถิ่น 

            ........./......./.......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี...............เลขท่ี............ 

ลงวันท่ี........../........../........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

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

 

           เจาพนักงานทองถิ่น 

           ........./......./.......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี.............เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี........../............./........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

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

   

             เจาพนักงานทองถิ่น 

               ........./......./.......... 



แบบ  ๓ 

คําขอตออายใุบอนญุาต 

ประกอบกจิการขน  เกบ็  กาํจดัสิ่งปฏกิลูหรือมลูฝอย 

 

                ทําท่ี……………………...................................................... 

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

 

     ขาพเจา……………………………………………................................อายุ..........ป  สัญชาติ.....................

อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................ถนน....................ตําบล.........................

อําเภอ..................................จังหวัด............................................โทรศัพท.................................................... 

     ขอยื่น คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเ ก็บ   ขน   กํ าจัด   สิ่ งปฏิ กูลหรือ มูลฝอย 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทรพรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  

มาดวยแลว  คือ 

     ๑.  .................................................................................................................................. 

     ๒.  .................................................................................................................................. 

     ๓.  .................................................................................................................................. 

     ๔.  .................................................................................................................................. 
 

     ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอตออายุนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                (ลงชื่อ)...........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ๔ 

คํารองขออนญุาตการตาง ๆ 

   

                    ทําท่ี…………………..................................................... 

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

 

     ขาพเจา...............................................................................อายุ..................ป  สัญชาติ...................

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน..........................ตําบล....................  

อําเภอ..................จังหวัด..........................โทรศัทพ.................................................... 

     ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 

         ดวย  ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

         จึงมีความประสงค........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

      ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                 (ลงชื่อ).....................................................ผูยื่นคํารอง 

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

 




