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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ให ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีฐานตั้งแตถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  

ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐานหรือผูท่ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลศรีฐานแตงตั้งหรือมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลศรีฐานอาจมอบใหบุคคลใด  ดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรอืทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในถังรับ  

รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

ขอ ๙ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 
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ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ ที่รองรับ ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ ว   ไมซึม   

และไมมีกล่ินเหม็นออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝามิดชิดกันแมลงและสัตวได 

ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร 

หรือสถานที่นั้น  ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะได

กระทําโดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจง 

เปนหนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 

๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอยไมนอยกวา  ๓  แหงเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหปดประกาศไวในท่ีเปดเผยจะตองใหเจาหนาท่ี 

ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่ 

หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือผูครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขน  อัตราที่ไดกําหนด

ไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน

ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกํา จัด ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัด 

ตอสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๖ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง  ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลศรีฐานกําหนด 

ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ   วิธีการและเงื่ อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต   

ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลศรีฐานกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒ 

ขอ ๒๐ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญาโดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

กําหนด  ๓๐  วันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
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  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วัน 

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ การออกใบแทน  ใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

และขยะมูลฝอยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๓๒ กรณีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ัง

พักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๔  หรือขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  หรือขอ  ๒๔  ตองระวางโทษ 

ตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ  ๓๓  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  วรรคหนึ่ ง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๔   

ขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  และขอ  ๓๗  แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีฐานมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ครรชติ  พันสนิท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศรฐีาน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม

(บาท/ป) 

๑ คาเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มปีริมาณขยะมลูฝอยวันหนึ่งไมเกิน 

๕๐๐ ลิตร 

  (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                                           เดือนละ 

  (๒)  วันหนึ่งเกิน     ๒๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๔๐   ลิตร   เดือนละ 

  (๓)  วันหนึ่งเกิน     ๔๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๖๐   ลิตร             เดือนละ 

  (๔)  วันหนึ่งเกิน     ๖๐   ลิตร   แตไมเกิน   ๘๐   ลิตร            เดือนละ 

  (๕)  วันหนึ่งเกิน     ๘๐   ลิตร   แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร            เดือนละ 

  (๖)  วันหนึ่งเกิน    ๑๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร            เดือนละ 

  (๗)  วันหนึ่งเกิน    ๒๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร            เดือนละ 

  (๘)  วันหนึ่งเกิน    ๓๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร            เดือนละ 

  (๙)  วันหนึ่งเกิน    ๔๐๐  ลิตร   แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร            เดือนละ 

๑.๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน สาํหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  

หรือสถานที่ซึ่งมีมูลฝอยมากวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

  (๑)  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                    เดือนละ 

  (๒)  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตรหรือ

เศษของลูกบาศกเมตร                                                              เดือนละ 

๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว คร้ังหนึ่ง ๆ  

  (๑)  ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                              คร้ังละ 

  (๒)  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ

ลูกบาศกเมตร                                                               ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 

๑๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑,๒๐๐ 

 

๑,๒๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่ง ๆ 

๒.๑  เศษของลูกบาศกเมตรแรก หรือลูกบาศกเมตรแรกและ 

ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป                                                     ลูกบาศกเมตรละ 

๒.๒  เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร                                       ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

๓ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

ขยะมูลฝอย 

๓.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ                                                            ฉบับละ 

๓.๒ รับทําการกําจัด สิง่ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยทาํเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบ

แทนดวยการคิดคาบริการ                                                           ฉบับละ 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 



 

แบบ สม. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

                                                                                                                                       

                                                                               องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

 

            เลขท่ีรับ........./................                                      วันท่ี............เดือน....................พ.ศ………… 

 

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ........................................................................อายุ............................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..............................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล.......................... 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

  รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

                      ดวยการคิดคาบริการ 

  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

                      ดวยการคิดคาบริการ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 ๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ....................................................................................................... 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ....................................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการ.......................................................................................................................................................... 

 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 

  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ 

กรณีมีผูขอไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง 

๒.๔ ....................................................................................................................................... 

๒.๕ ....................................................................................................................................... 

 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้ 

เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑของ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

 

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

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

 

 



 

แบบ สม. ๒ 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

                องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน  

 

เลมท่ี....................เลขท่ี................../........................                 วันท่ี.............เดอืน................. พ.ศ............... 

 

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ.......................ป 

อยูบาน / สํานักงาน เลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล................................................. 

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

 ๑. รับทําการ 

    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

        ดวยการคิดคาบริการ 

 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

     ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน / กําจัด...................................................................................................... 

 ๓. คาธรรมเนียม......................บาท/ ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..............เลขท่ี...............วนัท่ี.................. 

 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

  ๔.๑ ตองปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๔.๒ ................................................................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ............................................. 

 

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

 

 

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

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

                                                                                                 เจาพนกังานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน

ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 

เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

คําเตือน 

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สม. ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

                                                                                องคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน 

 

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

 

 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ.................................................................อายุ...........................ป 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.................................ถนน................................ตําบล..................................................... 

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

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตใหรับทําการ (    )   เก็บ  ขน  (    ) กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ........... 

คาธรรมเนียมป ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 

 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 

 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไข ท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีฐานกําหนดทุกประการ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สม. ๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

 เขียนท่ี........................................... 

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

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

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

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

ขอยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน..................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ผูขออนุญาต 

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