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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห   
เรื่อง   การจัดการมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  วาดวยการจัดการมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหและนายอําเภอรัตนวาป 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห   

เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหอาจรวมกับ 

หนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอย   

หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนท่ี 

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนนิกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบรหิารสวนตําบลพระบาทนาสิงหหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนนิการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบญัญตันิี้  ทั้งนี้  การจะกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอยองคการบริหาร 

สวนตําบลพระบาทนาสิงหจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอย   

ในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอย 

ที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนกังานทองถิ่นโดยคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรบัทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงห 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๔  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตไมเกินอัตราตามที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ ๑๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพระบาทนาสิงห 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๔  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหหรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต 

ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพระบาทนาสิงหเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สกล  ดวงคําจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพระบาทนาสิงห   

 



 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระบาทนาสิงห์ 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอย  
           (ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน    
                 - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร             
        - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน 
                 ๕๐๐ ลิตร                         
                 ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร                     
                 หรือเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร                      
                 - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร              
                 แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                       
        - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร      
                 ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือ    
                 เศษของลูกบาศก์เมตร                            
        - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร           
  (ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว       
                  - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร             
                  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร             
                  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                       

เดือนละ  ๔๐  บาท

เดือนละ  ๔๐  บาท

เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท

เดือนละ  ๒,๐๐๐  บาท
ครั้งละ  ๑๕๐  บาท

ลูกบาศก์เมตรละ  ๑๕๐  บาท

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
     (๑)  ใบอนุญาตดําเนินกิจการโดยทําเป็นธุรกิจหรือ     
           ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
           การคิดค่าบริการ   

(ก) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   
 (ข)  รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 

ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท
ฉบับละ  ๕,๐๐๐  บาท

 

 
 
 
 
 



 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห์   

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
       เขียนที่ ………………………………………………………………. 
               วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ……………………..… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………..……. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………………………….……….. 
แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่   ….………………………………………………………...…. 

   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ …………………………………………………….. 
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………..........……...……… พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย
ดังน้ี 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว……………………………….…….(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  คือ 
   ๓.๑)  .………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒)  …………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๔)  ..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๕)  …..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ) …………………..…………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
         ( …………………………………………...) 
 

. 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )    ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
                                           (ลงช่ือ) ………..………………….…………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (……………….……………………….……..) 
     ตําแหน่ง ......................…………………………..  
                                          วันที่……..../………………...………/…………….... 
 
 

 
 
 



 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลพระบาทนาสิงห์ 

เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                              

              เขียนที่ ………………………………………………………………. 
               วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ……………………..… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………….อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………..……. 
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………………………….……….. 
แขวง/ตําบล …………………………………เขต/อําเภอ ………..…………………………จังหวัด …………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

ได้ขออนุญาต          � เก็บและขนมูลฝอย         � กําจัดมูลฝอย          
ใบอนุญาต เล่มที่..............เลขที่...............ปี...............โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................
สถานที่ต้ังเลขที่...........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................
ตําบล...............................................อําเภอ........................................ จังหวัด............................................................ 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..............................................................................................................  
ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเน่ืองจากใบอนุญาต 

 �  สูญหาย     
 �  ถูกทําลาย     
 �  ชํารุดในสาระสําคัญ 

     พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
� ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
� ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน   
        นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
� ๓. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
        และผู้รับ มอบอํานาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง)  
� ๔. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 
        สูญหาย 

          � ๕. ใบอนุญาตเดิม กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ  
          � ๖. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………………………………………….…….   
                  ...........................................................................................................................................................  

          ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
            

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

               คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                 � อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 � ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                             (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

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