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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

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  

แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมโดยความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมและนายอําเภอชัยบาดาล  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  เรื่อง  การกําจัด

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว   

หรือที่อื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ไดภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมหรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลในท่ีหรือทางสาธารณะ

หรือสาธารณะอืน่ใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  หรือในที่ของเอกชน  

เวนแตในที่ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขอนุญาตไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  คุยเขี่ย  ท้ิง  ขน  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

นอกที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแต

เปนการกระทําของเจาพนักงานทองถิ่นตามอํานาจหนาที่  หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในสถานที่ใด  

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีส่ิงรองรับปฏิกูลและมูลฝอย  

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิดไมรั่ว  ไมซึม  ไมมีกล่ินเหม็น  

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารสถานที่   

ในความครอบครองของตนไมใหมมีูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  หรือมีการถายเทหรอืทิ้งมลูฝอย  ส่ิงปฏิกูลที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยวิธีการอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกลักษณะ  หรือการกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  หรือสถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อได 

ทําการปดประกาศไว  ณ  ที่เปดเผย  โดยกําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเปนเวลา

ไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  

จะตองใหองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเทานั้น  

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  โดยเจาของหรือผูครอบครองอาคาร

หรือสถานที่ตั้งนั้นตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่บริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผาฝงหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ หามมิใหผูใดดําเนินการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ตามหลักเกณฑเงื่อนไข  และวิธีการที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๖  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  

พรอมทั้งย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๒) บัตรประจําตัวประชาชน 

  (๓) แบบแปลนแผนผัง  รายละเอียด  หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องในการดําเนินกิจการ 

  (๔) เอกสารอื่นใดท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรเรียกเพ่ิมตามแตกรณี 
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คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตอง 

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือสัญญา   

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบกรณีผิดสัญญา  โดยตองรางสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบกอน 

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่มดําเนินการใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไว

ในบัญชีอัตราคาบริการทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง   

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามใบอนุญาต 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับ  ประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๓ เมื่อผูขอรับใบอนญุาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินสุดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปได 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชบังคับไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมเทานั้น 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยเร็ว 

ขอ ๒๖ หากผูรับใบอนญุาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานที่ตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดบกพรองในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงดําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย

และใหมี  วัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ใหใชแบบท่ีพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๒ 



 หนา   ๒๒๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๓ 

  (๔) คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๓๑ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตคราวหนึ่งตองไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในตามาตรา  ๗๑  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไว

ในมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๘๒   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๗๓  

วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๒   

ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มะนม  ดิษมา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขาแหลม 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภท 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 
๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑.๑) เศษของลูกบาศกเมตร หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตร

ตอไปลูกบาศกเมตรละ 
(๑.๒) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 
          (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
(๒.๑ ) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
ไมเกิน  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 
(๒.๒) คาเก็บและขยะมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 
๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 
- วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือ 
เศษของลูกบาศกเมตร                                                เดือนละ 
(๒.๓) คาเก็บและขยะมูลฝอยครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร - 
- คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร 
ลูกบาศกเมตรละ                                                        
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ      
เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับ
ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
(๓.๑) รับทําการเก็บ ขน สงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป              ฉบับละ 
(๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ัวไป                     ฉบับละ 
(๓.๓) รับทําการเก็บ ขน จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ            ฉบับละ 
(๓.๔) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                                   ฉบับละ 

 
 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



 (แบบ สม.๑) 

คําขออนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมลูฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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

วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. .......................... 
  ขาพเจา.............................................................................................อายุ.............................ป 
สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........................ตําบล........................................ 
อําเภอ.............................................จังหวัด........................................โทรศัพท................................................... 
  ขอยื่นคําขออนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เขาแหลม   เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประเภท 
   เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
   เก็บ ขน มูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................... 
  ............................................................................................................................... 

 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว 
 ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ คือ 
 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี........................................................................................................................ 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเปนผูแจง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือผูแทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล

เปนผูแจง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืน ๆ 

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

.................................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(........)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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



(แบบ สม ๒) 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

 

เลมท่ี............. เลขท่ี................... 

อนุญาตให....................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ............ 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี....................................................................อยูบานเลขท่ี....................................

หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ตําบล/แขวง..................................

จังหวัด..........................................โทรศัพท...................................................โทรสาร........................................ 

๑. ดําเนินกิจการคาชื่อ................................................................................................................. 

ทะเบียนการคาเลขท่ี……………………………………ชื่อตั้งอยู ณ เลขท่ี....................................หมูท่ี......................... 

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

โทรศัพท..................................................เปนผูดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือไดรับผลประโยชนตอบแทนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

๑. การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานใหเรียกเก็บในอัตรา 

 ท่ีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลมกําหนด 

๒. ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษร 

 ภาพขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจนวาไดรับอนุญาต 

 จากองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

๓. ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว 

๔. ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม เรื่อง  การกําจัด 

 สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 โดยเครงครัด 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต....................................บาท 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ..................... 

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

 

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

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

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 



(แบบ สม.๓) 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 
 

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

  ขาพเจา............................................................อายุ........................ป สัญชาต.ิ....................... 
อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................... 
ตําบล...........................................อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลเขาแหลม  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมูลฝอย 
 
  ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี...................../......................... 
ออกใหเม่ือวนัท่ี..................เดือน...........................................พ.ศ...........................ตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเขาแหลม  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขท่ี................................................................................................... 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือผูแทนนิติบุคคล   

กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืน ๆ 

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

................................................................................................................................ 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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



(แบบ สม.๔) 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

ประกอบกิจการทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอนแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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

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

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

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................หมายเลขโทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคําขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินการ ใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี......................................ออกให    
ณ วันท่ี…………………..เดือน.................................พ.ศ........................ 

 แกไขรายการในใบอนญาตเลมท่ี...................เลขท่ี.............................................ออกให     
ณ วันท่ี .......................เดือน..............................พ.ศ............................. 

ขอแกไขรายการดังนี้………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ชํารุดในสาระสําคัญ 
ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
o เอกสารการแจงการตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
o ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)........................................................ผูยื่นคําขอ 
 (.................................................) 
         ............/...................................../............... 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคํารองขอ 

(........)  ไมอนุญาตตามคํารองขอ 

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

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

         นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาแหลม 

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


