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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโคกสูงโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงและนายอําเภอปลาปาก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงนับตั้งแตวันท่ีไดประกาศ

ใหประชาชนทราบไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

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

หรือส่ิงปลูกสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาเปนที่ชุมชนเพ่ือจัดจําหนายสินคา

ประเภท  สัตว  เนื้อสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลว  หรือของเสียงาย  

ทั้งนี้  ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับ

ใหผูคาใชเปนที่ชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในเขตตําบลโคกสูงเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกสูงแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลโคกสูงอาจมอบหมายใหบุคคลใดดําเนินการ

วรรคหนึ่งแทนก็ได 

ขอ ๖ หามผูใดทําการถายเท  ขน  ทิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลองคู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 

จัดไวใหเฉพาะ  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามผูใดทําการถาย  เท  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือที่พักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโคกสูง   

ขอ ๑๐ หามผูใดทําการถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่

เท  เก็บ  หรือที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตาํบลโคกสูง  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสูงหรือผูที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถายเทส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจจะทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ควรทําการเก็บ  ขน  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นเจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น  ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่จะตองทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

จากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือผูครอบครองอยูโดยตองเสียคาธรรมเนียม 

เก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณ 

การเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนินกิจการรับทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง  

ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับ

เอกสารและหลักฐานตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงกําหนด 
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ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลโคกสูงกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอหากปรากฏวาขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริหารทุกราย  โดยสัญญาดังกลาว  

อยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา   

โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง 

แกพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกีย่วดวยสุขลักษณะและคาํส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคาํส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะตอใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  สม.  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 



หนา   ๒๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดมิ  ระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรอืชาํรดุ  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 



หนา   ๒๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๓๓ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูก 

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๔  ปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาท  และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอใดขอหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  เวนแตการฝาฝนนั้น

ตองดวยความในขอ  ๓๔  ขอ  ๓๕  และขอ  ๓๖  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จรูญ  จันทะแสน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกสูง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑.๑) เศษลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  
 และลูกบาศกเมตรตอไป     ลูกบาศกเมตรละ 
(๑.๒) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  
๑ ลูกบาศกเมตร 
คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
(๒.๑) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                                  
           (๑)  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                 เดือนละ 
           (๒)  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐ ลิตร             เดือนละ 
           (๓)  วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแตไมเกิน ๖๐ ลิตร             เดือนละ 
           (๔)  วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแตไมเกิน ๘๐ ลิตร             เดือนละ 
           (๕)  วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตรแตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร           เดือนละ 
           (๖)  วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร         เดือนละ 
           (๗)  วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร         เดือนละ 
           (๘)  วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร         เดือนละ 
           (๙)  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตรแตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร         เดือนละ 
(๒.๒) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง  
เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 
           (๑)  วันหนึ่งไมเกิน ๑  ลูกบาศกเมตร                        เดือนละ 
           (๒)  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนขนทุกๆลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                  เดือนละ 
(๒.๓) คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่งๆ 
          (๑)  ไมเกิน ๑  ลูกบาศกเมตร                                ครั้งละ 
          (๒)  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร      ลูกบาศกเมตรละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(๓.๑)  รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          ฉบับละ 
(๓.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย             ฉบับละ 
(๓.๓)  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว               ฉบับละ 
(๓.๔) ใหบริการรถสุขาภิบาลชั่วคราว                      ฉบับละ 

 
 

๑๕๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๗๐ 
๙๐ 

๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๓๕ 
 

๔๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒๕๐ 
๒๐๐ 

 
 

 



แบบ สม. ๑ 

 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขท่ีรับ........../.............   
        เขียนท่ี……………………..............…………… 

   วันท่ี…..…. เดือน………………..พ.ศ. ………………. 
  ขาพเจา……………………….…….........………………..…อายุ….......................……ป สัญชาติ……..................…. 
อยูบานเลขท่ี…................….  หมูท่ี…................…..  ตรอก/ซอย………….………………… ถนน…………………………… 
ตําบล/แขวง……............……..………………..อําเภอ/เขต…………………..........……….จังหวัด……...........…………………. 
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร....................................................... 
 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท……………………………………………………………….….........……………   ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง
โดยใชชื่อกิจการวา……………………………...............……………………..................…….……จํานวนคนงาน.…............……คน
ตั้งอยู ณ เลขท่ี…..…… หมูท่ี…..…… ตําบล................................. อําเภอ................................จังหวัด............................ 
โทรศัพท.........................................โทรสาร.................................................... 
 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาใบทะเบียนบานนิติบุคคล (ถามี) 
๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
๖. ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

แผนท่ีสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 



 
แบบ สม. ๒ 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลมท่ี..........................เลขท่ี....................ป........................... 
 
  อนุญาตให........................................................................อายุ..................ป สัญชาติ......................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี.................…..  ตรอก/ซอย………….………………… ถนน…………………………… 
ตําบล/แขวง……............……..……..…………..อําเภอ/เขต…………………...........……….จังหวัด……................…………………. 
โทรศัพท………………………………………………โทรสาร....................................................... 
 
  ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   
ประเภท................................................................................................................... คาธรรมเนียม.......................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี......................เลขท่ี.................... ลงวันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................... 
โดยใชชื่อกิจการวา.............................................................................................................จาํนวนคนงาน...............คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี…..…… หมูท่ี…..…… ตําบล................................. อําเภอ................................จังหวัด............................ 
โทรศัพท.........................................โทรสาร.................................................... 
 
  ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (๒) .................................................................................................................................................... 
       ออกให  ณ  วันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ............................. 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี.......................เดือน.........................................พ.ศ......................... 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผูรับเงิน   (ลงชื่อ)...............................................ผูออกใบอนุญาต 
     (...................................................)          (....................................................) 
ตําแหนง..............................................   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง 
 
 
คําเตือน 
 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
 ๒. ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 
 



แบบ สม. ๓ 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ......................../.......................... 

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

 

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

 

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

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

ตําบล/แขวง……............……..…….…………..อําเภอ/เขต…………………...........……….จังหวัด…….................…………………. 

โทรศัพท………………………………………………โทรสาร....................................................... 

 

   ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท……………………………………………………………….….........……………   ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูง

โดยใชชื่อกิจการวา……………………………...............……………………..................…….……จํานวนคนงาน.…............……คน

ตั้งอยู ณ เลขท่ี…..…… หมูท่ี…..…… ตําบล................................. อําเภอ................................จังหวัด............................ 

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

 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 

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

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 



แบบ สม. ๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ......................../.......................... 

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

 

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

 

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

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

ตําบล/แขวง……............……..…….…………..อําเภอ/เขต…………………...........……….จังหวัด…….................…………………. 

โทรศัพท………………………………………………โทรสาร....................................................... 

โดยใชชื่อกิจการวา……………………………...............……………………..................…….……จํานวนคนงาน.…............……คน

ตั้งอยู ณ เลขท่ี…..…… หมูท่ี…..…… ตําบล................................. อําเภอ................................จังหวัด............................ 

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

 

  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสูงดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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


