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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง   การกําจัดมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  วาดวยการกําจัดมูลฝอย

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคึมใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เมื่อพนกําหนดสามสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลคึมใหญ  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาขอบัญญตัิ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนทีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

การกําจัดมูลฝอย 

ขอ ๖ การกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลคึมใหญแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญหรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนที่ท่ีองคการบริหารสวนตาํบลคึมใหญมอบใหบคุคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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ขอ ๘ ขอบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาวใหแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  

ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญจัดตั้งไว 

ใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ   

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยในอาคาร

หรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น  

ไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทําให

เกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควันกล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  

หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนมูลฝอยไป

ทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทํา

การปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไม

นอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่ 

หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนและกําจัดตามอัตรา

ที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนมูลฝอย  

ตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ซึ่งอยูในบริเวณเก็บขนมูลฝอย 

ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญใหย่ืนคําขอแจงการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยตามแบบ  กม.  ๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย

เปนของตนเองและตองเสียคาธรรมเนียมเก็บขนและกําจัดตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  กม.  ๒   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง  ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนด 

ขอ ๒๐ คุณสมบัติของผูรับใบขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลคึมใหญกําหนดไว  ดังนี้   

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอย   

   (๑.๑) ตองมีพาหนะเก็บและขนมูลฝอย  (รถเก็บขยะ)  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑) ตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒) สวนของรถ ท่ีใชบรร จุมูลฝอยตองไดรับการออกแบบ  

ประกอบและสรางใหมีลักษณะตองไมรั่วซึม  ปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ินและสัตวแมลงได   

และสามารถปองกันการปลิว  ตกหลนของมูลฝอย  และการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทํา 

การจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัดได 

    (๑.๑.๓) ตองมีตัวถังรถเก็บและขนมูลฝอยตองมีขอความวา  “รถเก็บ

ขนมูลฝอย”  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  หมายเลขโทรศัพท  และเลขทะเบียนใบอนุญาต  (กรณีที่ 
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ตองขอใบอนุญาตหลายทองถิ่น  ใหพิมพเฉพาะเลขทะเบียนใบแรก  สวนใบอื่น ๆ  ใหเก็บสําเนาหลักฐาน

ใบอนุญาตไวท่ีรถเพ่ือการตรวจสอบดวย)  ที่ดานขางทั้ง  ๒  ดานของตัวถังรถท่ีเห็นไดชัดเจนและมีขนาด

ตัวอักษรไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ

ประกอบ  สําหรับการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน 

   (๑.๓) ตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอยางนอยวันละ

หนึ่งครั้งหลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดที่ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

   (๑.๔) ตองทําการเก็บขนมลูฝอยที่จัดเก็บแลวนั้นไปกําจัดยังสถานกําจัดมูลฝอย

ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  หรือสถานที่อื่นที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนดเทานั้น 

   (๑.๕) ผูประกอบกิจการรถเก็บขนมูลฝอยตองจัดใหมีสถานที่ทํางานถาวร

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญหรือใกลเคียงท่ีองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเห็นสมควร  

ซึ่งสามารถติดตองานไดสะดวก  โดยจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประจําสํานักงานและโทรศพัทติดตอในจํานวน

ที่เหมาะสมตลอดเวลาทํางานปกติ  และสถานที่ทําการจะตองเปดใหประชาชนสามารถเขามาติดตอขอรับ

บริการหรือรองเรียนไดในระหวางเวลาทํางานไดโดยสะดวก 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

   (๒.๑) ผูประกอบการตองระบุแหลงท่ีจะนํามูลฝอยท่ีเก็บและขนไดไปที่ที่

สําหรับกําจัดและตองมีสถานที่สําหรับกําจัดมูลฝอยเปนของตนเอง  ท่ีตั้งของสถานที่กําจัดมูลฝอย 

ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ของประชาชนและการรองเรียน  และตองแสดงหลักฐานการยินยอมของเจาของสถานที่ท่ีนําไปกําจัด   

เวนสถานที่นั้นเปนของตนเองแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  หรือสถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ

กําหนดให  แลวแตกรณี 

   (๒.๒) ตองมีระบบบําบัดและกําจัดมูลฝอย  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ ง  

ดังตอไปนี้  ระบบการฝงกลับอยางถูกสุขาภิบาล  (Sanitary  Landfill)  หรือการเผาในเตาเผา  (Incinerator)  

หรือการหมักทําปุย  (Composting)  หรือการใชระบบอื่นใดที่สามารถดําเนินการไดตามหลักวิชาการ  
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และสามารถปองกันพิษภัย  การกอใหเกิดโรคสภาพอันนารังเกียจและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได   

และมีมาตรการในการปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญของประชาชนและผลกระทบตอสุขภาพ   

   (๒.๓) ตองมีพนักงานคนงานที่ปฏิบัติงานที่มีความรูดานสาธารณสุขตามสมควร

หรือมีประสบการณในการทํางานลักษณะนี้มาแลว 

ขอ ๒๑ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  กม.  ๓ 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับมาชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย  

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรบัเงนิใหเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองสําเนาสัญญาท่ีแกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๕ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๐  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ย่ืนไวตามขอ  ๒๓ 
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  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  กม.  ๔  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๒๘ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน  

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กม.  ๕ 

ขอ ๒๙ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  กม.  ๕ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  กม.  ๕  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  กม.  ๓  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทาเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

หมวด  ๔ 

แบบพิมพ 

ขอ  ๓๓ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอแจงการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยใหใชแบบ  กม.  ๑ 

  (๒) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กม.  ๒ 

  (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กม.  ๓ 

  (๔) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  กม.  ๔ 

  (๕) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  กม.  ๕ 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๔ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูก

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๑๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  หรือขอ  ๒๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หารอยบาท 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๓๐  หรือขอ  ๓๒  มีความผิดตามขอ  ๓๖  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๓๔  วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามขอ  ๓๕  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
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เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดมีความผิดตามขอ  ๓๗  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หารอยบาท  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๕  ขอ  ๓๖  ขอ  ๓๗  และขอ  ๓๘  แหงขอบัญญัตินี้ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๐ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีไดออกกอน

วันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เสรี  กาญจนดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคึมใหญ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท  อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท สตางค) 

๑. อัตราคาเก็บและขนมูลฝอย                                

 ๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  
      ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  

 ๑.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๐ 

 ๑.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ 

 ๑.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๓๐ 

 ๑.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๔๐ 

 ๑.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๐ 

 ๑.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐ 

 ๑.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๐๐ 

 ๑.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ 

 ๑.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๔๐๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  
      ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

             

 ๑.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๕๐๐ 

      ๑.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 

              ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย  

                 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย      
              เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

       

หนวยละ 

                       

๕๐๐ 

 ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

      ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

  

 ๑.๓.๑ ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๕๐ 

 ๑.๓.๒ เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๐๐ 

      ๑.๓.๓ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย        
              ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย  

                (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
                เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

           
หนวยละ 

                           
๑๐๐ 



ลําดับท่ี ประเภท  อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท สตางค) 

๒. อัตราคากําจัดมูลฝอย                                

 ๒.๑  คากําจัดมูลฝอยประจําเดือน  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  

 ๒.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๐ 

 ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ 

 ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๓๐ 

 ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๔๐ 

 ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๐ 

 ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๐๐ 

 ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๐๐ 

 ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๐๐ 

 ๒.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๔๐๐ 

 ๒.๒  คากําจัดมูลฝอยประจําเดือน                                
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

             

 ๒.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๕๐๐ 

      ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 
               ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย  
               (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย  
                เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

หนวยละ ๕๐๐ 

 ๒.๓  คากําจัดมูลฝอยเปนครั้งคราว                                                  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

  

 ๒.๓.๑ ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๕๐ 

 ๒.๓.๒ เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๐๐ 

      ๒.๓.๓ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  
              ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย   
                 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
                เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

หนวยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  คากําจัดมูลฝอย กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียวใหคิดเพ่ิม ตอคนตอวัน ๑ 

๓. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ   
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ      
หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  

 ๓.๑ รับทําการเก็บและขนมูลฝอย ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๓.๒ รับทําการกําจัดมูลฝอย ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

-๒- 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง การกําจัดมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สําหรับการบริการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

ลําดับท่ี ประเภท  อัตราคาบริการ        

ข้ันสูงไมเกิน         
(บาท สตางค) 

๑. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  

 ๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๕ 

 ๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๒๕ 

 ๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๓๕ 

 ๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๔๕ 

 ๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๕ 

 ๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๑๐ 

 ๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๒๐ 

 ๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๓๐ 

 ๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๔๔๐ 

๒. คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

  

 ๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๗๕๐ 

      ๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย      
              ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย  
              (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
               เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

               
หนวยละ 

                                     
๗๕๐ 

๓. คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว                              
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

  

 ๓.๑  ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๗๕ 

 ๓.๒  เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๑๕๐ 

      ๓.๓  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  
            ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย              
              (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
             เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

 

หนวยละ 

       

๑๕๐ 



 

 

ลําดับท่ี ประเภท  อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท สตางค) 

๔. อัตราคากําจัดมูลฝอย                                

 ๔.๑  คากําจัดมูลฝอยประจําเดือน  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

  

 ๔.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑๕ 

 ๔.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๒๕ 

 ๔.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๓๕ 

 ๔.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๔๕ 

 ๔.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๕ 

 ๔.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๑๑๐ 

 ๔.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๒๐ 

 ๔.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๓๐ 

 ๔.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๔๔๐ 

 ๔.๒  คากําจัดมูลฝอยประจําเดือน                                
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

             

 ๔.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ ๑,๐๐๐ 

      ๔.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย 
               ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย                 
                 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   
               เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

หนวยละ ๑,๐๐๐ 

 ๔.๓  คากําจัดมูลฝอยเปนครั้งคราว                                                  
ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

  

 ๔.๓.๑ ไมเกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ ๑๐๐ 

 ๔.๓.๒ เกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ครั้งละ ๒๐๐ 

      ๔.๓.๓ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนวย  
              ทุก ๆ ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตราตอหนวย               
                 (เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนครึ่งหนวย   

           เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปนหนึ่งหนวย) 

หนวยละ ๒๐๐ 

 ๔.๔  คากําจัดมูลฝอย กรณีสถานท่ีพักนักทองเท่ียวใหคิดเพ่ิม ตอคนตอวัน ๒ 

๕. รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานเตาเผาขยะ ตันละ ๑,๒๐๐ 

๖. รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานหมักทําปุย ตันละ ๗๐๐ 

๗. รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบ ตันละ ๓๕๐ 

-๒- 



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

แจงการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

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

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

 

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

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

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท.................................... 

  ขอยื่นคําขอแจงการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
ใหทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ตั้งอยู ณ เลขท่ี ........................... หมูท่ี.......................ตําบลคึมใหญ 

อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอแจง 

  ๒. ………………………………………………………………… 

 
 

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ และยินดีชําระอัตราคาธรรมเนียมเก็บขน
และกําจัดมูลฝอยตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

 

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

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

 

 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการพอสังเขป 

     แบบ กม. ๑ 

 



 

 

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

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

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

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

  ขาพเจา.....................................................................อายุ....................ป สัญชาติ.......................... 
อยูบานเลขท่ี................................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท........................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ประเภท …….. 
..........................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
โดยใชชื่อกิจการวา.....................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี....................หมูท่ี...................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓. สําเนาบัตรทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) 

  ๔. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

  ๕. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  ๖. ใบยินยอมใหท้ิงมูลฝอย 

  ๗. ………………………………………………………………… 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

     แบบ กม. ๒ 

 



 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

เลมท่ี................เลขท่ี...............ป.............. 

  อนุญาตให.........................................................................อายุ..............ป สัญชาติ…..................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................โทรศัพท...........................  

  ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ประเภท…………………………………….                    
............................................................................................................คาธรรมเนียม......................................บาท  
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี..................ลงวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.......................... 

โดยใชชื่อกิจการวา..........................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี...................ตําบล..........................อําเภอ........................จงัหวัด..........................  
โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................................. 

  ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ เรื่อง การกําจัดมูลฝอย     

พ.ศ. ๒๕๕๙ และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่ง

เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
  (๒) .............................................................................................................................................. 

 

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

 
       

               ลงชื่อ ................................................... 

                         (.................................................) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

 

 

     แบบ กม. ๓ 

 



 

 

                   

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

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

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

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

 

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

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

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

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

  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย ประเภท………….. 
………………………………………………………………………………….…………..ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................จํานวนคนงาน....................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี.......................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ       
โทรศัพท............................................ 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๑. ใบอนุญาตเดิม 

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

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

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

     แบบ กม. ๔ 

 



 

 

 

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

คําขออนุญาตการตางๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย 

 

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

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

 

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

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

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท.................................... 

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

ตั้งอยู ณ เลขท่ี........................หมูท่ี.....................ตําบลคึมใหญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ            
โทรศัพท.................................โทรสาร................................... 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 
 

 
 

     แบบ กม. ๕ 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
	เรื่อง   การกำจัดมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


