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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลบานขามโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขามและนายอําเภอจัตุรัส   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขามตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานขามแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใด  ซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคาถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ท่ีใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดจนที่เล้ียง

สัตวหรือที่อื่น 

“มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่อาจ 

ทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  เชน  

ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด   

สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําใหเกิดโรค 
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“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล 

การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานขามเปนอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลบานขามแตฝายเดียวเทานั้น   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

วรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ขอ  ๖  หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงหรือทํา  ใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบล

บานขามจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๗  หามผูใดนําส่ิงปฏิกลูไปทิง้ในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอกและเปนสถานท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  

อนุญาตใหหรือจัดใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๘  หามผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๙  หามผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพัก  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  

เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวน

ตําบลบานขาม 

ขอ  ๑๐  หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย  ในท่ีรองรับ  

รถขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  เวนแตเปนการกระทําของ

พนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม  หรือบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากองคการบริหาร

สวนตําบลบานขาม 
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ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ 

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๒  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัด  ส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทํา

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา   

๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียว

เทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมลูฝอยจากอาคารสถานที่บรเิวณนัน้ ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

เจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาฝงหรือโดยวิธีการอ่ืนใด  โดยไมขัดตอสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหดําเนินกิจการรับ 

ทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการ  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขาม  

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๑๗  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานขามกําหนด 

ขอ  ๑๙  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด  ส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามองคการ

บริหารสวนตําบลบานขามกําหนด 

ขอ  ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง  และ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต

ตามแบบ  ๒ 

ขอ  ๒๑  ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัติตําบลนี้  ภายในกําหนด  สิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่น 

หากมิไดรับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับ

ผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและ

ความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายใน

กําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๓  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๒๔  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑)  รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒   



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบัญญัติ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ขอ  ๒๕  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๒๖  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม 

ขอ  ๒๗  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  ๔ 

ขอ  ๒๘  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  ๔ 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๓๐  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๖๕  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ  ๓๒  ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

(๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย

ทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๑ 

(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ๒ 

(๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใช  แบบ  ๓ 

(๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  ๔ 

ขอ  ๓๓  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน   

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๔  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน 

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน 

ขอ  ๓๖  ผูใดฝาฝนขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๓๔  ตองระวางโทษตาม

มาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน  

และปรับอีกไมเกินอีกวันละหารอยบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน  เวนแตการฝาฝนนั้น

ตองดวยความในขอ  ๓๔  ขอ  ๓๕  และขอ  ๓๖  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานขามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เหลือ  วเิศษครอ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานขาม 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลครัง้หนึ่ง ๆ   
 ๑.๑  เศษของลูกบาศก์เมตร  หรือลูกบาศก์เมตรแรก  และ

ลูกบาศก์เมตรต่อไป  ลูกบาศก์เมตรละ ๓๐ 
 

 ๑.๒  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
ให้คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร) ๑๐ 

 

๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน   
 ๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาตรมูลฝอย

วันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  
 

   (๑)  วันหน่ึงต้ังแต่  ๑  ลิตร  ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ ๒๐  
   (๒)  วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ ๕๐  
 ๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาตรมูลฝอย

วันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป  
 

   (๑)  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๖๐  
   (๒)  วันหน่ึงเกินหน่ึงลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ

ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๖๐ 
 

 ๒.๓  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง   
   (๑)  ไม่เกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร  ครั้งละ ๖๐  
   (๒)  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทกุ ๆ  ลกูบาศก์เมตร

หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ ๖๐ 
 

๓ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็น
ธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  

 

 ๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ฉบับละ ๑,๕๐๐  
 ๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  ฉบับละ ๕๐๐  
 ๓.๓  ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว  ฉบับละ ๒๕๐  
 ๓.๔  ให้บริการรถสุขาช่ัวคราว  ฉบับละ ๒๐๐  
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ๑ 
คําขอรบัใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

  ทําที ่ ..................................................... 
                  วันที่  ..........  เดือน  .........................  พ.ศ.  ............ 

ข้าพเจ้า  ………......................................................………  อายุ  ...........  ปี  สัญชาติ  ................  
อยู่บ้านเลขที่  ...................  หมู่ที่  ..........ตรอก/ซอย  .................  ถนน  ...............  ตําบล  ........................  
อําเภอ  ...............................  จังหวัด  .................................โทรศัพท์  ........................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านขาม  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ของผู้รับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  น้ิว  
จํานวน  ๒  รูป 

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.  ...................................................................................................................................... 
๔.  ...................................................................................................................................... 
 

แผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)  ........................................................  ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                      (...........................................................) 

 
 
 
 
 



แบบ  ๒ 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที่  ...............  เลขที่  .............  ปี  ............ 

อนุญาตให้  ......................................................  สัญชาติ  ............  บ้านเลขที่  ........  หมู่ที่  .........
ถนน  ................  ตรอก/ซอย  ................  ตําบล  ....................  อําเภอ  ................  จังหวัด  ....................
โทรศัพท์  ............................................ 

ข้อ  ๑  ประกอบกิจการประเภท  ..............................................................................................  
ค่าธรรมเนียม  ..................................บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่  .........  เลขที่  ...........ลงวันที่  ..........  
เดือน  ....................................พ.ศ.  .............  โดยใช้ช่ือประกอบการว่า  .................................................  
จํานวนคนงาน  .............  คน  ต้ังอยู่  ณ  เลขที่  ...............  หมู่ที่  ...........  ตรอก/ซอย  ............................  
ตําบล......................  อําเภอ  ...................  จังหวัด  .............................โทรศัพท์  ........................................  
โทรสาร  ............................................... 

ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
(๑)  ............................................................................................................................. 
(๒)  ............................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับน้ีใช้จนถึงวันที่  ............  เดือน  ..............................  พ.ศ.  ......... 

             ออกให้  ณ  วันที่  ...........  เดือน  ....................................  พ.ศ................... 

                          (ลงช่ือ)  ............................................ 
                                (...............................................) 
                               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี  ............... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.......  เดือน  ........  พ.ศ.  ........... 
ค่าธรรมเนียม  .............  บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี  .........  เลขท่ี  ............. 
ลงวันท่ี  ..........  /  ..........  /  ........... 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
............................................................ 
............................................................

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี  ............... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.........เดือน  .........  พ.ศ.  ........... 
ค่าธรรมเนียม  ...............  บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี  ...........  เลขท่ี  ............ 
ลงวันท่ี  ..........  /  ..........  /  ........... 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
............................................................. 
............................................................. 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

การต่ออายุใบอนุญาต 
คร้ังท่ี  ............... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี  .......  เดือน  .........  พ.ศ.  ........ 
ค่าธรรมเนียม  ...............  บาท 
ใบเสร็จเล่มท่ี  ...........  เลขท่ี  ............ 
ลงวันท่ี  ..........  /  ..........  /  ........... 
โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
............................................................ 
............................................................. 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

 
 
 



แบบ  ๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ทําที่  ..................................................... 
  วันที ่ ..........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ...... 

ข้าพเจ้า  .................................................................................  อายุ  ..........  ปี  สัญชาติ  ..............  
อยู่บ้านเลขที่  ............  หมู่ที่  ...........ตรอก/ซอย  ...................  ถนน  ....................  ตําบล  ......................  
อําเภอ  ......................................  จังหวัด  ...............................โทรศัพท์  ................................................ 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  
คือ 

๑.  .................................................................................................................................. 
๒.  .................................................................................................................................. 
๓.  .................................................................................................................................. 
๔.  .................................................................................................................................. 

 
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคาํขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
               (ลงช่ือ)  ........................................................  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                         (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 



แบบ  ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

   
                    ทําที ่ ..................................................... 

                  วันที่  ........  เดือน  .............................  พ.ศ.  ....... 
ข้าพเจ้า  ............................................................................  อายุ  .............  ปี  สัญชาติ  ................  

อยู่บ้านเลขที่  ............  หมู่ที่  ...........ตรอก/ซอย  ...............  ถนน  ...............  ตําบล  ...............................  
อําเภอ  ............................  จังหวัด  ..........................โทรศัพท์  .................................................... 

ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขาม 
ด้วย.......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
จึงมีความประสงค์  .....................................................................................................................  

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

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

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

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

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

...................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 

  (ลงช่ือ)  ........................................................  ผู้ขออนุญาต 
         (.......................................................) 
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