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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่ งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบดวยมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลบานไทรโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

และนายอําเภอปราสาท  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑   ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒   ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานไทรตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓   ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคาถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดจน   

ที่เล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น 

  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวนที่อาจ

ทําให เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี   และชีวภาพ   

เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด   

สารท่ีสามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําใหเกิดโรค 
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  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล

การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่ งมิ ใช เปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานไทรเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานไทรแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบานไทรอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

วรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

ขอ  ๕  หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมี ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวาถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๖  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอกและเปนสถานที่  องคการบริหารสวนตําบลบานไทรอนุญาตให  

หรือจัดใหโดยเฉพาะ 

ขอ  ๗  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน   

หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด  ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร  เวนแตการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด  ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานที่นั้น  ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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ขอ    ๙  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอกและที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๐  เจาของหรอืผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น

ไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทําโดย

วิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นเจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันหรือเมื่อไดทําการปด

ประกาศไวในที่เปดเผยกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลา

ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะตอง

ใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้นเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ี

บริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ  หรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไว

ทายขอบัญญัติตําบลนี้ 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาฝงหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลบานไทรกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๑๕  ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  (แบบ  ๑)     

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานไทรกําหนด 

ขอ  ๑๖  คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

องคการบริหารสวนตําบลบานไทรกําหนด 

ขอ  ๑๗  เมื่ อเจ าพนักงานทองถิ่ นได รั บคํ าขอรับอนุญาตใหตรวจสอบความถูกต อง   

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  (แบบ  ๒) 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๙  ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ 

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

โดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน 

กอนวันท่ีเริ่มใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูง 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๒๑  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๑)  รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

   (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๙   

   (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบัญญัติ 

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 



 หนา   ๒๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๒  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  (แบบ  ๓)  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ    

ขององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

ขอ  ๒๔  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (แบบ  ๔) 

ขอ  ๒๕  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  (แบบ  ๔) 

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง 

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (แบบ  ๔)  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึง 

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

   (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๗  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  (แบบ  ๒)  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (แบบ  ๑) 



 หนา   ๒๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (แบบ  ๒) 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  (แบบ  ๓) 

   (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  (แบบ  ๔) 

ขอ  ๓๐  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๗  หรือขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๑   

วรรคหนึ่งและมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ผู ใดฝ าฝนข อบัญญัติ นี้ ในข อหนึ่ งข อใดมีความผิดมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๑  ขอ  ๓๒  

ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทรมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เหิน  จุไรย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานไทร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ ระยะเวลา 
คาธรรมเนียม 

บาท สตางค 

 อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย    

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 
๖ 
๗ 
 
 
 
๘ 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 

บานพักอาศัย  หลังคาเรือนละ 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา  หองละ 
รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 
รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 
ก.  ขนาดเล็ก  ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
ข.  ขนาดกลาง  ไมเกิน  ๕๑  -  ๑๕๑  ตารางเมตร 
ค.  ขนาดใหญ  ตั้งแต  ๑๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 
โรงแรม  ตั้งแต 
ก.  ๑  -  ๑๐  หอง 
ข.  ๑๐  -  ๒๐  หอง 
ค.  ๒๐  หองข้ึนไป 
ตลาด 
ก.  ไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
ข.  ตั้งแต  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค.  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน  หรือสถานท่ีซ่ึง
มูลฝอยมาก  (เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 
ก.  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
ข.  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก  ๆ   ลูกบาศกเมตร  
และ  (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง  ๆ   
ก.  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
ข.  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

๑๕ 
๓๐ 
๓๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต    

๑ 

 

๒ 

รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ฉบับละ 

 

ฉบับละ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

- 

 

- 

 



แบบ  ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   

ทําท่ี......................................................... 

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

 

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

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

อําเภอ....................จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายก 

องคการบริหารสวนตําบลบานไทร  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  ๒  รูป 

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

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

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

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



แบบ  ๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

 
อนุญาตให..................................................................สัญชาติ ..............บานเลขท่ี.............หมูท่ี.........

ถนน................ตรอก/ซอย....................ตําบล ......................อําเภอ ...................จังหวัด.................................

โทรศัพท......................................................................................................................................................... 
ขอ  ๑  ประกอบกิจการประเภท............................................................................................................  

คาธรรมเนียม.........................บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี..........เดือน.............

พ.ศ.…...........โดยใชชื่อประกอบการวา………………........................................................จํานวนคนงาน…........คน  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...............ตําบล.................อําเภอ..............................................  
จังหวัด..............................โทรศัพท.......................................................โทรสาร............................................... 

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ................................................................................................................................... 
 (๒)  ................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ..................................... 

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

 

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

(…………....................................) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี............เลขท่ี  ............. 

ลงวันท่ี........../........../........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

…………………………………………………... 

 

เจาพนักงานทองถิ่น 

........./....../.......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี...............เลขท่ี............ 

ลงวันท่ี........../........../........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

…………………………………………………... 

 

เจาพนักงานทองถิ่น 

........./....../.......... 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี............... 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

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

คาธรรมเนียม...............บาท 

ใบเสร็จเลมท่ี.............เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี........../........../........... 

โดยมีเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังน้ี 

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

…………………………………………………... 

   

เจาพนักงานทองถิ่น 

........./......./.......... 



แบบ  ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   

เขียนท่ี…....................................................... 

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

 

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

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

อําเภอ....................จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ 

บริหารสวนตําบลบานไทร  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

๑.  .......................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ๔ 

 

คํารองขออนุญาตการตาง  ๆ 

   

ทําท่ี..................................................... 

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

 

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

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

อําเภอ....................จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

ดวย……………………………………………………………………………………………………………….............................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

  (ลงชื่อ)…................................................ผูยื่นคํารอง 

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