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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  วาดวยการกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานฉางและนายอําเภอเมืองปทุมธานี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานฉางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลอดท่ีเล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



หนา   ๑๓๗ 
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  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคาหรือส่ิงที่สรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการแทนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานฉางเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉางแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลบานฉางอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการวรรคหนึ่ง

แทนก็ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึง่องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอยเวนแตจะไดกระทําโดยวิธี 

ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในถังรับรถขน

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  เวนแตเปนการกระทํา

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นเจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร

สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียม

เก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ หามผูใดดําเนนิกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามที่

กําหนดไวทายขอบัญญัติตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบานฉางกําหนด 
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ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูอนญุาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล  

บานฉางกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและ

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต

ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาตและ

ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ  

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและ 

ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรบัเงินใหเจาพนักงานทองถิน่  ภายในกาํหนด   

สามสิบวันกอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราบริการตองไมเกินคาบริการกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจงพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 

  (๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมทั้งระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ

ทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 



หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ไดออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง

กําหนดไวภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี

พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบทายขอบัญญัตินี้โดยประทับตราสีแดง

คําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวยและใหม ี วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิน่

หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน    

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุเหตุการณสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 



หนา   ๑๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ 

ขอ ๓๓ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๔ ผู ใดฝาฝนขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๖ ผูใดผาฝนขอ  ๒๘  หรือขอ  ๓๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตเปนการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๓   

ขอ  ๓๔  และขอ  ๓๖   

ขอ ๓๘ ในระหวางขอบัญญัตินี้ยังไมมีผลบังคับใชใหขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘  มีผลบังคับใชไปพราง ๆ กอน 

ขอ ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานฉางเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และ 

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศกัดิ ์ เพชรประดบั 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานฉาง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. 
 
 
 

๒. 

คาเก็บขยะขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
๑.๑ เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรละ 
๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิด 
เทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนหรือประจําป ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน 
๕๐๐ หรือปหนึ่งไมเกิน ๖,๐๐๐ ลิตร 
 ๒.๑.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตรเดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร    เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร    เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร   เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 
 ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ลิตร เดือนละ 
  (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 
  (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐ 
๒๒๐ 
๔๐๐ 
๘๐ 

๔๔๐ 
๘๐๐ 
๑๒๐ 
๖๖๐ 

๑,๒๐๐ 
๑๖๐ 
๘๘๐ 

๑,๖๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๑๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๖๘๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๘๖๐ 
๕,๐๐๐ 
๗๐๐ 

๔,๓๖๐ 
๗,๐๐๐ 

 



 
 

-๒- 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 ๒.๑.๙  วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 

   (๑)  หรือ ๖ เดือนละ 

   (๒)  หรือ ๑๒ เดือนละ 

๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

 ๒.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ  

 

 ๒.๒.๒  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ

เศษลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

 ๒.๓.๑  ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร    ครั้งละ 

 

 ๒.๓.๒  เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของ 

ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๑ รับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ฉบับละ 

๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     ฉบับละ 

๓.๓ ใหบริการสุขาชั่วคราว                      ฉบับละ 

๓.๔ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                   ฉบับละ 

๙๐๐ 

๕,๒๒๐ 

๙,๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

หรือปละ ๑๕,๐๐๐ 

๑,๘๐๐ 

หรือปละ ๑๘,๐๐๐ 

 

๑,๘๐๐ 

หรือปละ ๑๘,๐๐๐ 

๑,๘๐๐ 

หรือปละ ๑๘,๐๐๐ 

 

 

๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

                                                           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 โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน    

  ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

  รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน   

  ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 ๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ........................................................................................ 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ.......................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการ............................................................................................................................................ 

 ๒. พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 

  ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอ 

 อํานาจกรณีมีผูขอไมสามารถยืนคําขอดวยตนเอง  

๒.๔ ...................................................................................................................................... 

๒.๕ ...................................................................................................................................... 

 ๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบ 

คําขอนี้เปนความจริง และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง  

เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

 

 

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

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

 



 
 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

 

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

 

องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

 

 

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.............................................................อายุ....................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล.............................................. 

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

 ๑. รับทําการ 

  เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

      ดวยการคิดคาบริการ 

          รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน  

              ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง................................................. 

 ๒. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน/กําจัด.............................................................................................. 

 ๓. คาธรรมเนียม....................บาท/ป ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี.............วันท่ี............... 

 ๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

  ๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง เรื่อง การกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๔.๒ ..................................................................................................................................... 

 ๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ................................ 

 

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

 

 

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

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

                                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 



 
 

รายการตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน (บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน

ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 

เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

คําเตือน 

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 ๒. ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 



 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

 

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

 ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ................................................................อายุ.....................ป 

อยูบาน/สํานักงาน เลขท่ี.................................ถนน................................ตําบล................................................ 

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

 ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตใหรับทําการ (    )   เก็บ  ขน  (    ) กําจัด สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี........เลขท่ี...........เม่ือวนัท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.......... 

คาธรรมเนียมปละ.................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ........... 

 ๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาดวยแลว 

 ๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ และปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไข ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง กําหนด 

ทุกประการ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


