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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง  ว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไกรกลางโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางและนายอําเภอกงไกรลาศ   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง  เร่ือง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางแล้ว  ๗  วัน   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและคําสั่ งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ก่อนข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
    “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
    “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัสดุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่เศษอาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ตลอดจน  ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
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    “มูลฝอยอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ที่อาจทําให้เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  
เช่น  ประเภทติดไฟง่าย  สารกัดกร่อน  สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  
สารที่สามารถถูกชะล้างได้กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําให้เกิดโรค 

    “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่ เป็นผลมาจากกระบวนการให้การ
รักษาพยาบาลการตรวจชันสูตรศพ  การใช้สัตว์ทดลอง 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

    “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “พนักงานหรือเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  หรือ  

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
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บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน   
แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งหรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทาง
สาธารณะ  เป็นต้นว่าถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไกรกลาง  จัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  และเป็นสถานที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไกรกลางอนุญาตให้หรือจัดให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  หรือสถานที่พัก
มูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง  เว้นแต่การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีการรองรับสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๐ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่น  
เหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร   
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่ายเท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ   

ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้จัดทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทํา  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ  ๑๓  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยต้องกําจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผาฝังหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  
ขน  และกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทนด้วย 
การคิดค่าบริการ  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง  
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๔  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๕  ผู้ใดประสงค์ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางกําหนด   

ข้อ  ๑๖  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
องค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางกําหนด 

ข้อ  ๑๗  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๑๘  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นหากมิได้รับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๙  ในการให้บริการตามใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ 
ความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เร่ิมให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๐  เ ม่ือผู้ รับใบอนุญาตเลิกให้บริการแก่ผู้ รับบริการรายใดจะต้องทําเป็นหนังสือ 
แจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
    (๑)  รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๕  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
    (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๘   
    (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 

ข้อ  ๒๒  เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ  ๒๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 

ข้อ  ๒๔  เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน
กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   

ข้อ  ๒๕  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ   

ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

    (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
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    (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ  ๒๗  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
    (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตให้ใช้แบบ  แบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

    (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
    (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสาํคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ  ๒๘  ผู้ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตําบลนี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ 

เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
ข้อ  ๒๙  ให้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  ๑ 
    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  ๒ 
    (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  แบบ  ๓ 
    (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  แบบ  ๔ 
ข้อ  ๓๐  กรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้  ๑๕  วัน  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ  ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



 หน้า   ๙๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ  ๓๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สนั่น  อ่ําย้ิม 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  

เรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี 
 

ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. 
 
 

 
 

๒. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยคาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตร ตอ ๆ ไป
ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 
 ๒.๑.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
 ๒.๑.๒  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร  เดือนละ  

  ๒.๑.๓  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร  เดือนละ        
 ๒.๑.๔  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร  เดือนละ 

  ๒.๑.๕  วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร  เดือนละ   

 ๒.๑.๖  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ  
 ๒.๑.๗  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ          
 ๒.๑.๘  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ  

 ๒.๑.๙  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 
๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
  ๒.๒.๑  วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ    

 ๒.๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ  
๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  

  ๒.๓.๑  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                   ครั้งละ            
 ๒.๓.๒  ครั้งหนึ่งๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร    ลูกบาศกเมตรละ 

 
๒๕๐ 

 

๑๕๐ 
 
 

 
๓๐ 
๔๐ 

๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 

๘๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 

๓๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 

๓. 
 
 

 
 
 

 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการ เก็บ ขน 
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการ  

๓.๑  รับทําการเก็บและขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ฉบับละ    
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ฉบับละ 
๓.๓  รับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ 

๓.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ   ฉบับละ 
๓.๕  ใหบริการตั้งหองสุขาชั่วคราว    ฉบับละ  
๓.๖  ใหบริการสุขาเคลื่อนท่ี    ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



   แบบ ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      

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

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

 

             ขาพเจา ………………… อาย ุ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี .......... 

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

โทรศัพท ........................................... 

             ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลไกรกลาง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

             ๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 

             ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 

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

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

 

                                  แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

  

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

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

 

 



                                                                                                                แบบ ๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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  

ตั้งอยูณ 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 ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

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

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

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

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี ............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 

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

คาธรรมเนียม ............... บาท 

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

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

โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 

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

 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

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



             แบบ ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

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

 

 ขาพเจา ..................... อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขท่ี .......... หมูท่ี ........... 

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

โทรศัพท .................................................... 

 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลไกรกลางพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               แบบ ๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

   

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

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

 

 ขาพเจา ......................... อายุ .......... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขท่ี ........ หมูท่ี ........... 

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

โทรศัพท .................................................... 

 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 


