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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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  องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาคอและนายอําเภอเขาคอ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาคอตั้งแตวันถัดจากวันที่ 

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลเขาคอ  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พุทธศักราช   

๒๕๕๒   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนทั่วไปสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลเขาคออาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลเขาคออาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัด

ของเสียอันตรายดังกลาวตองแจงเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่นใหทราบกอนจะดําเนินการเก็บ   

ขนหรือกําจัดของเสียอันตราย 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลเขาคอมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  หรือเขตพ้ืนท่ี

ที่อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรอืสถานที่ซึง่อยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   
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ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามผูใด  ทําการถายเท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  

นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาคอจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ หามผูใด  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารและหลักฐานตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๐  จะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข   

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๒)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาคอประกาศกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันควร 

ใหถือวาไมประสงคจะรับใบอนุญาต   

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอเทานั้น  การขอตออายุใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการ

ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละหาของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเขาคอ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาคอกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช 

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี   

ขอ ๒๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  หรือผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับ 

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวธิีการที่เจาพนักงานทองถิน่โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  ในเรื่องใด ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จันทรแรม  ศรีเดช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาคอ 



 

 

 

บญัชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบญัญตัิองคการบรหิารสวนตําบลเขาคอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

๑.๑.  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคารหรือเคหะ  

    ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

     -  วันหนึ่งไมเกิน     ๒๐ ลิตร                                 เดือนละ 

     -  วันหนึ่งเกิน        ๒๐ ลิตร   แตไมเกิน   ๔๐   ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน        ๔๐ ลิตร   แตไมเกิน    ๖๐  ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน        ๖๐ ลิตร   แตไมเกิน    ๘๐  ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน        ๘๐ ลิตร   แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน      ๑๐๐ ลิตร   แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน     ๒๐๐ ลิตร   แตไมเกิน  ๓๐๐   ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน     ๓๐๐ ลิตร   แตไมเกิน  ๔๐๐   ลิตร    เดือนละ 

-  วันหนึ่งเกิน     ๔๐๐ ลิตร   แตไมเกิน  ๕๐๐   ลิตร    เดือนละ 

 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  

หรือที่มีมูลฝอยมาก 

     - กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไมเกิน 500 ลิตร 

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน 500 ลิตร ใหคิดคาเก็บเพ่ิมขึ้น 

       ในอัตราทุกๆ 75 กิโลกรัม  หรือทุกๆ 500  ลิตร  หรือเศษของ 75 กิโลกรัม 

       หรือ 500 ลิตร 

 

 

 

 ครั้งละ         5๐๐ 

 หนวยละ      400                                                                                                   

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 

       -  ไมเกิน  ๑   ลูกบาศกเมตร      ครั้งละ  

       -   เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร              ครั้งละ  

 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๑.๔  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ    เศษของลูกบาศกเมตร   

      -  ลูกบาศกเมตรละ   ( เศษของลูกบาศกเมตรใหคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร)  

 

๑๕๐ 

 

๒ 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

   ๒.๑   ใบอนุญาตดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน 

           ดวยการคิดคาบริการ 

 

          2.1.1  รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

          2.1.2  รับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป 

          2.1.3  รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 

          2.1.4  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับละ           5,000 

ฉบับละ           5,000 

ฉบับละ        10,000 

ฉบับละ        10,000 

 



 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

                ประกอบกิจการ...................................................................... 

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

           (เจาหนาท่ีกรอก)                              

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

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

               1.    ขาพเจา.....................................................................อายุ..........ป  สัญชาติ.............ท่ีอยูเลขท่ี............................................................. 

หมูท่ี........ตรอก/ซอย....................ถนน..................แขวง/ตําบล....................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด............................................

หมายเลขโทรศัพท.................................................  ผูขออนุญาต  

               2.    พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

                     (     )  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ.................)  

                     (     )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   

หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

                     (    )  หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีมีการมอบอํานาจ)            

                     (    )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล)  

                     (    )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

                     (    )  หลักฐานแสดงความเปนเจาของ ผูครอบครอง หรือแสดงถึงความเปนผูมีสิทธิใชยานพาหนะท่ีจะใชเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

                     (    )  กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปกําจัด ณ แหลงกําจัด

ท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

                    (    )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาคอประกาศกําหนด  คือ 

                             1)................................................................................................................. 

                             2)................................................................................................................. 

                  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

                                                                                       ตําแหนง.................................................... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                   สวนที่ 2 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี.......................................ไดรบัเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน............................พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (    )   ครบ  

                                                         (    )   ไมครบ  คือ 

                                                                   1)................................................................................................ 

                                                                   2)................................................................................................ 

                                                                   3)................................................................................................ 

 

                                                                                 (ลงชื่อ................................................................ 

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

                                                                                       ตําแหนง.................................................... 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต / ตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี..........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. ........................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน (   )   ครบ 

                                                                    (   )   ไมครบ  คือ 

                                                                              1)..................................................................................... 

                                                                              2)..................................................................................... 

                                                                              3)..................................................................................... 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมาย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน...........วัน นับต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
 

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

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

                                                                               ตําแหนง............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
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