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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลดอกคําใตและนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

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

อยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ การกําจัด ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

วรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

ขอ ๕ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแต  ในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล 

ดอกคําใต  จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใด  นําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด   

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๘ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขนหรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน   

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
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ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ 

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  แกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเหน็วา  อาคาร  สถานที่หรอืบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือ 

เมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครอง 

อาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ 

หรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเกบ็ขนส่ิงปฏิกลู 

และมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ 

เจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ขอ ๑๖ หามผูใดดําเนินกจิการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตางๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  กําหนด 
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ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม.๒ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนญุาตพรอมกับชาํระคาธรรมเนยีมตามอัตราทายขอบญัญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวนันบัแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิน่  หากมิไดมารับใบอนญุาตและ 

ชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 

ทั้งนี้อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ 

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  สม.  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต   

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบหาวัน  นับแต 

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนญุาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ 

ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๒ 

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.๓ 

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม.๔ 

ขอ ๓๒ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใตเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พิเชษฐ  ศักดิ์สูง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอกคําใต 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภท 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหนึ่งๆ 

๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแจกและลูกบาศกตอไป   

ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒  เศษไมเกินคร่ึงลูกบาศกเมตรตอไป 

(เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่งไมเกิน   

๕๐๐  ลิตร 

        ๒.๑.๑  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร        เดือนละ 

        ๒.๑.๒  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร               เดือนละ 

        ๒.๑.๓  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร               เดือนละ 

        ๒.๑.๔  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร               เดือนละ 

        ๒.๑.๕  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร             เดือนละ 

        ๒.๑.๖  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร           เดือนละ 

        ๒.๑.๗  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร           เดือนละ 

        ๒.๑.๘  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร           เดือนละ 

        ๒.๑.๙  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร           เดือนละ 

๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวนัหนึ่งเกิน   

๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

        ๒.๒.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                             เดือนละ 

        ๒.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทกุ ๆ  ลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                       เดือนละ 

๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราวคร้ังหนึ่ง ๆ 

       ๒.๓.๑  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                                        คร้ังละ 

       ๒.๒.๒  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลกูบาศกเมตร  หรือ 

เศษของลูกบาศกเมตร                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ลําดับที ่ ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๓ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทําการเก็บขน  หรือ 

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ 

๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                                  ฉบับละ 

๓.๒  รับทําการกําจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย                                        ฉบับละ 

๓.๓  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว                                          ฉบับละ 

๓.๔  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว                                                      ฉบับละ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           สม.๑ 

 

 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

      เขียนที่………………………………………………………………… 

     วันที่……………..เดือน………………………………พ.ศ……………………. 

 

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

อยูบานเลขที่.............................หมูที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน................................................... 

ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................................โทรสาร...................................................................................... 

 

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

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

 มีความประสงค………………………………………………………………………………………............................................. 

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

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

เอกสารหลักฐานที่แนบ  ดังนี้ 

 

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

……………………………………………..)  ที่รับรองถูกตอง 

   สําเนาทะเบียนบานที่รับรองถูกตอง 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

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

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

         

  ขอรับรองวาขอความตามแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

       (………………………………………………………..) 

 

 

 



 

 

 

            สม.๒ 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขที่…………………………. 

 

  เจาพนักงานทองถ่ิน  อนุญาตให  (  )  บริษัท  (  )  หางหุนสวนจํากัด………………………………………….... 

สํานักงานเลขที่…………………หมูที่……………ตรอก/ซอย………………ถนน……………………..ตําบล/แขวง………………………. 

อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................โทรศัพท............................................................... 

โทรสาร........................................... 

 

๑. ดําเนินกิจการ……………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ใบอนุญาตใหใชเฉพาะผูรับใบอนุญาต  เพื่อดําเนินกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ขององคการ 

บริหารสวนตําบลดอกคําใต 

๓. ผูที่ไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

๓.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมทั้งขอบัญญัติและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต 

๓ .๒   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

๓ .๓   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………

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

 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใชได  จนถึงวันที่…………………เดือน…………………………….พ.ศ……………………. 

 

   ออกให  ณ  วันที่………………..เดือน………………………………พ.ศ………………………... 

 

 

      …………………………………………………………. 

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



 

 

 

            สม.๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

       เขียนที่……………………………………………………….. 

      วันที่………………..เดือน………………………พ.ศ………………. 

 

 ขาพเจา……………………………………………………………………อาย…ุ……………ป  สัญชาติ………………………......... 

อยูบานเลขที่………………………….......หมูที่…………….........ตรอก/ซอย…………………….........ถนน…………………………….... 

ตําบล/แขวง………………………….........อําเภอ/เขต…………………………........จังหวัด………………………...........................     

หมายเลขโทรศัพท…………………………………โทรสาร…………………………………………………. 

  มีความประสงคขอตออายุใบอนุญาต…………………………………………………………………......... 

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

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

  เอกสารหลักฐานที่แนบ  ดังนี้ 

 

   สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆระบุ……………... 

……………………………………………………………)  ที่รับรองถูกตอง 

   สําเนาทะเบียนบานที่รับรองถูกตอง 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

   หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีที่เจาของกิจการไมมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง 

   เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ 

    ๑)…………………………………………………………………………………………………… 

    ๒)…………………………………………………………………………………………………… 

 

  ขอรับรองวาขอความตามแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 

       (………………………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             สม.๔ 

 

คําขออนุญาตการตางๆ 

เลขที่รับ............../................... 

 

       เขียนที่………………………………………………………........... 

     วันที่………………..เดือน………………………………..พ.ศ………………….......... 

 

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

อยูบานเลขที่……………………………หมูที่……………………ตรอก/ซอย…………….…………ถนน…………………………………….. 

ตําบล/แขวง…………………………………..อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……….………………………….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………โทรสาร……………………………………………………………………….. 

โดยใชชื่อกิจการวา..........................................................................................จํานวนคนงาน....................................คน 

ตั้งอยู  ณ  เลขที่.............................หมูที่...............ตําบลดอกคําใต  อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา 

โทรศัพท..........................................โทรสาร.................................................... 

 

  ขอยื่นคําขออนุญาตตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอกคําใต  ดวยขาพเจามีความประสงค

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

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

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

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

 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

       ลงชื่อ............................................ผูขออนุญาต 

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

 

 

 

 

 


