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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะและนายอําเภอเมืองสุรินทร   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอืน่ใด  ซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผัก  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสอาหารเถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดจนท่ีเล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๔ การกํ า จัด ส่ิ งป ฏิกู ลและมูลฝอยใน เขตองคการบริห ารส วนตํ าบลกา เกาะ   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ในกรณีมีเหตุอันควรองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

วรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๕ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะ  เปนตนวา  

ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  ลําคลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ

ไดจัดตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในที่ทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาจากขางนอก 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถายเท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริการสวนตําบลกาเกาะ  เวนแต 

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยตองเปนภาชนะท่ีปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  

สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม

เก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ หามผู ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  

สม.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะกําหนด 

ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลกาเกาะกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธี  และเงื่อนไข  

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม.๒ 
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ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมอัตราทายขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะนี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือแจงจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผู รับใบอนุญาตตองทํา สัญญาเปนหนัง สือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัติองคการบริหาร  

สวนตําบลกาเกาะนี้ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม   

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามในอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดไวตามขอ  ๒๑ 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ  และการประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกกิจการตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.๔ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบหาวัน 

นับตั้งแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีการสูญหาย 

หรือถูกทําลาย  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ การออกใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ของใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองแสดงใบอนุญาตไว 

โดยเปดเผยและเห็นไดชัด  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบการ 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คํารับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหแบบ  สม.๔ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๒ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผล 

ตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๘  หรือขอ  ๓๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนตามขอ  ๓๓  ขอ  ๓๔  และขอ  ๓๕  

แหงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง 

เพิกถอนใบอนุญาตกอนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้นได 

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลกาเกาะเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัลลพ  เจริญศริ ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกาเกาะ 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 

เรื่อง  กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียมการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย คาเก็บ 
และขนอุจจาระหรือสงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
    ๑.๑ เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

และลูกบาศกเมตรตอไป    ลูกบาศกเมตรละ 
    ๑.๒ เศษไมเกินลูกบาศกเมตร 
          (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  

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 
๒.๒ คาเก็บขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
           (๑) วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน  ๗๕๐ ลิตร             เดือนละ 
           (๒) วันหนึ่งเกิน  ๗๕๐ ลิตร แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ลติร          เดือนละ 
           (๓) ทุก ๆ  ๒๕๐  ลติร  ท่ีเพ่ิมข้ึน                                 เดือนละ 
๒.๓ คาเก็บขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
           (๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                          ครั้งละ 
           (๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก 
           (๓) เมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร                  ลูกบาศกเมตรละ 

๒.๔. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
           (๑) รับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป               ฉบับละ 
           (๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป                  ฉบับละ 

 
 

 
 
 

๕๐ 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๔๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 



แบบ ส.ม. ๑ 

เลขท่ีรับ........../...................เลขท่ี...................... 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

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

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

แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ................................................................................................... 

จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................................................. 

  ขอยื่นใบคําขอรับอนุญาต ประกอบกิจการ 

  (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดท่ี...................................................................... 

   เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี................................................. 

   เก็บ ขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................... 

   เก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี...................................................... 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาพรอมนี้ คือ  

๑. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๓. อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

     ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

   

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

 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               แบบ สม.๒   

 

                

      ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

เลมท่ี..............เลขท่ี.........................../............................. 
 อนุญาตให............................................................................อายุ....................ป สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี............หมู..........ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................... 
บาน....................................ตาํบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด........................... 
โทรศัพท..................................... 
 ขอ  ๑  ประกอบกิจการประเภท............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี................เลขท่ี.............ลงวันท่ี.........เดือน.........................................พ.ศ. ....................... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา........................................................................................................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ........................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร................แรงมา จํานวนคนงาน..................คน 
ตั้งอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................ถนน..........................บาน.......................... 
ตําบล.........................อําเภอ................................จังหวัด.......................................โทรศัพท............................. 
 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข   ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒)  ........................................................................................................................................ 
  (๓)  ........................................................................................................................................ 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชได จนถึงวันท่ี..................เดือน............................พ.ศ. .................... 

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

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ 
 
 
 
 
 



แบบ สม.๓ 
เลขท่ีรับ........................./เลขท่ี.............................. 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

ขาพเจา....................................................................................อายุ................ป สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี......................หมู.........................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ..........................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .......................................... 

 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 

๑)  สําเนาบัตรประจําตัว...........................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

๓)  หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ ............................................................................................................................................... 
๓.๒ ……………………………………………………………………………………………… 

๔)  ......................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

            
      ลงชื่อ..................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   )  เห็นสมควรใหตอใบอนุญาตได 
(   )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ...... 
............................................................ 
 

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

       (................................) 
ตําแหนง...................................... 
วันท่ี........./............/.................. 

คําส่ังเจาพนักงานสวนทองถิ่น 
 
 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

(ลงชื่อ)..............................เจาพนักงานสาธารณสุข 
       (...............................) 
ตําแหนง...................................... 
วันท่ี........./............/.................. 
 

 



 

แบบ สม. ๔ 

คําขออนุญาตตางๆ 

 

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

  ขาพเจา...................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย........................ถนน..................บาน................................. 
ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย........................ 
โทรศัพท.................................. 
  ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลกาเกาะ ดวยขาพเจามีความ
ประสงค............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

  ขอรับรองวา  ขอความตามคํานี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
 

                   ลงชื่อ............................................................................ผูขออนุญาต 

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

 


