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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 
เรื่อง   การกําจัดมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  วาดวยการกําจัดมูลฝอย 

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  องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาและนายอําเภอพยุหะคีรี  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  เรื่อง  การกําจัด

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลเขากะลาตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาใหเปนอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลเขากะลาอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น  ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  หรืออาจอนุญาตให

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  

หรือเขตพ้ืนท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาต

ใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  

ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดมูลฝอย   

องคการบริหารสวนตําบลเขากะลาจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

มูลฝอย  ในกรณีที่ ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยใชบังคับในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลเขากะลา  การจัดการมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามผูใดทําการถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาจัดไวให 
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  (๒) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓) หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

  (๔) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอย 

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

  (๕) ที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร 

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๗) หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดมูลฝอย 

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดขยะมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะดําเนนิกิจการรบัทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดขยะมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิวาบรกิารใหย่ืนคาํขอตามแบบ  เงื่อนไข  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขากะลากําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเขากะลา   



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

เก็บ  ขน  มูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  ตามวิธีการ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประจวบ  หมีทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขากะลา 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 
เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

 (บาท) 
 

๑ 
 
 
 
 
 

 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   
๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
       ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศก
ตอ ๆ ไป ลูกบาศกเมตรละ  
       ๑.๑.๒  เศษไมถึงครึ่งลูกบาศกเมตร เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร      
ใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร 
  

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
       ๑.๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ี มีปริมาณมูลฝอย      
วันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
                (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร  เดือนละ 
                (๒)  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร คาเก็บและคาขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร  
หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร  เดือนละ  
       ๑.๒.๒  คาเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งเกิน ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
                (๑)  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   เดือนละ 
                (๒)  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 
ลูกบาศกหรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
       ๑.๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
                (๑)  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                               
                (๒)  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขน ทุก ๆ     
ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 

 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๒ 
 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
๒.๑  ใบอนุญาตการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
๒.๒  ใบอนุญาตรับทําการกําจัดสงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 
หรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ  

 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําขอเลขท่ี................./................ 

 

แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไปการกําจัดมูลฝอย 
 

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

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

   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....................................................................อายุ................ป 
สัญชาติ...................บานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................ไปรษณีย.......................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................. 
  มีความประสงค................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................   
เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
       .......................................................................................................)  
  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
       นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑)........................................................................................................................................................ 
๒)........................................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําขอเลขท่ี................./................ 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอย 
 

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

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

   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).......................................................................อายุ..............ป 
สัญชาติ...................บานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................ไปรษณีย.......................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................................................
มีความประสงคขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบการกําจัดมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาได
แนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้   
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
       .......................................................................................................)  
  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
       นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑)........................................................................................................................................................ 
๒)........................................................................................................................................................ 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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



 
- ๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 

 (  )  เห็นสมควรใหใบอนุญาตและกําหนดเง่ือนไข ดังนี้................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 

 (  )  ไมเห็นควรอนุญาต เพราะ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

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

          ตําแหนง............................................................ 
             วันท่ี................/................../......................... 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 
 

 (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (  )  ไมอนุญาตใหประกอบการ เพราะ.......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

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

                   ตําแหนง........................................................ 
                   วันท่ี .............../................../.......................... 
 

 



 
คําขอเลขท่ี................./................ 

 

 

 
 
 

ใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอย  
 

เลขท่ี......................... 
 

   เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให ........................................................................................................ 
สํานักงานเลขท่ี........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง........................................จังหวัด...............................................โทรศัพท................................................... 

๑. ดําเนินกิจการ..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
๒. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต  เพ่ือดําเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหาร    

สวนตําบลเขากะลา 

๓. ผูท่ีไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  ๓.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารตําบลเขากะลา  เรื่อง  การกําจัดมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

รวมท้ังขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

๓.๒.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................................................................................................................... ........... 

๓.๓.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

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

 
 

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

                        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 



 
คําขอเลขท่ี................./................ 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตการกําจัดมูลฝอย 
 

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

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

   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....................................................................อายุ................ป 
สัญชาติ...................บานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................ไปรษณีย.......................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................................................
มีความประสงคขอตอใบอนุญาตประกอบการกําจัดมูลฝอยตอเจาพนักงานทองถ่ิน  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบ
หลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้   
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
       .......................................................................................................)  
  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
       นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑)........................................................................................................................................................ 
๒)........................................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คําขอเลขท่ี................./................ 

 

แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไปการกําจัดมูลฝอย 
 

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

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

   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....................................................................อายุ................ป 
สัญชาติ...................บานเลขท่ี.................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย........................................ถนน................................  
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................ไปรษณีย.......................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................เลขประจําตัวประชาชน....................................................................   
   มีความประสงค.................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังนี้ 
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
       .......................................................................................................)  
  สําเนาทะเบียนบานท่ีรับรองถูกตอง 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
       นิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  หนังสือรับรองอํานาจ ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 
  เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ 
๑)........................................................................................................................................................ 
๒)........................................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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