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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเปียน 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเปียน  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเปียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเปียนโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียนและนายอําเภอสะบ้าย้อย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเปียน  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเปียนแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดา  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ข้อระเบียบ  คําสั่งอื่นที่ได้บัญญัติไว้ก่อนแล้ว 
หรือซึ่งขัดแย้งกับบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน   
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียน 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปยน  ขาราชการ  

พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเปยน  หรือผูท่ีนายกองคการบริหาร 

สวนตําบลเปยนแตงตั้งหรือมอบหมาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ก า รกํ า จั ด ส่ิ งป ฏิ กู ล แ ละมู ลฝอย ใน เ ขตอ งค ก า รบริ ห า ร ส ว นตํ าบล เป ยน   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปยนแตฝายเดียวเทานั้น 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเปยนอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเปยน

จัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด 

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเปยน  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเปยน  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น

รั่วออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร 

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น  ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง

อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแลวฝายเดียวเทานั้น   

เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของครอบครองอยู   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง  ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปยนกําหนด 

ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดาํเนนิกจิการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเปยนกําหนด 
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ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิน่ไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้

ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้   

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง 

ระเบียบ  ขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนยีมแลวใหประกอบกิจการได

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม.๔ 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ให ย่ืนคําขอตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแต 

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๒   

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.๔ 



 หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๓ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน 

  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุ

จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมาอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผู ใดฝ าฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ   ๒๒  ขอ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผู ใดฝ าฝนขอบัญญัตินี้ ในขอ   ๒๙  หรือขอ   ๓๑  มีความผิดมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๓๓  วรรคหนึ่ง  

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๔  ขอ  ๓๕  

ขอ  ๓๖  ขอ  ๓๗  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปยนมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

แวอามะ  ยีเร็ง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเปยน 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปยน 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 
 

๑. 
 
 
 
 

๒. 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย มาตรา ๒๐ (๔) 
-  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ ลูกบาศกเมตรแรก 
หรือไมถึงลูกบาศกเมตรแรกลูกบาศกเมตรละ 
-  ลูกบาศกเมตรตอไป  ลูกบาศกเมตรละ 
-  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐  ลิตร 
-  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน     ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๔๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน     ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน     ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน    ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน     ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน   ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน   ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน   ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน   ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
๒.๒ คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
-  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน 
ทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวหนึ่ง ๆ  
-  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
-  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 
๒๕๐ 

 
๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

 ๒๐ 
 ๓๐ 
 ๔๐ 
 ๕๐ 
 ๖๐ 
 ๗๐ 
 ๘๐ 

             ๑๐๐ 
๑๒๐ 

 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 



- ๒ - 

                   
ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 

 
 
 
 
 

๓. 

๒.๔ คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด   
โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีซ่ึงมีขยะมูลฝอยมาก 
-  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือประโยชน
ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
๓.๑ รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ฉบับละ  
๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ฉบับละ 
๓.๓ ใหบริการสุขาชั่วคราว  ฉบับละ 
๓.๔ ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว  ฉบับละ 

 
 

 ๘๐๐ 
 ๘๐๐ 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สม.๑ 
คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

                                                                                                                                   
องคการบริหารสวนตําบลเปยน 

 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ................................................................อายุ............ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..................ตรอก/ซอย.................ถนน.......................ตําบล........................................
อําเภอ.......................................จังหวัด.........................โทรศัพท.................................. 
 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
 รับทําการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน 

 ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน 
 ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 ๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ............................................................................................ 
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ............................................................................................................................. 
สถานท่ีดําเนินการ............................................................................................................................................... 
 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 
  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบ
อํานาจกรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง 

๒.๔ ....................................................................................................................................... 
๒.๕ ....................................................................................................................................... 

 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้ 
เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑ
ขององคการบริหารสวนตําบลเปยน 

 
 

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



แบบ สม.๒ 
ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

เลมท่ี....................เลขท่ี............./............................ 
 

องคการบริหารสวนตําบลเปยน 
 

อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ..........................................................อายุ..............ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.................ถนน......................................ตําบล............................................................. 
อําเภอ..............................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.................................................. 
 

 ๑. รับทําการ 
    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 
        ดวยการคิดคาบริการ 
 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 
      ดวยการคิดคาบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปยน................................................................................................... 

 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด................................................................................................ 
 ๓. คาธรรมเนียม......................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..........เลขท่ี...............วันท่ี.................. 
 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 
  ๔.๑ ตองปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปยน วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ๔.๒ ......................................................................................................................................... 
 ๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน................................พ.ศ......................... 
 
 

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

                                                                                   เจาพนักงานทองถ่ิน 



รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน  (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน
ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
คําเตือน 
 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 
 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 



แบบ สม.๓ 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 

องคการบริหารสวนตําบลเปยน 
 

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

ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ..............................................................อายุ...........ป 
อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี..........................ถนน................................ตําบล.......................................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท...................................................... 
 

  ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตใหรับทําการ (  ) เก็บขน (  ) กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี......เดือน..........................พ.ศ........... 
คาธรรมเนียมปละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 
 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 
 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเปยน วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปยนกําหนดทุกประการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

                            (ลงชือ่)...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                         (...............................................) 



แบบ สม.๔ 
 

คํารองขออนุญาตการตาง ๆ 
 

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

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

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

ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน........................................................................................ 
 

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

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

ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


