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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระว่าด้วยการกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบด้วยมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะศาลพระ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระและนายอําเภอวัดเพลง  
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  เร่ือง   
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดา  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นที่ได้บัญญัติไว้ก่อนแล้ว

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลอดที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  ข้าราชการ  

พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระหรือผู้ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ   
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  อาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล 
เกาะศาลพระจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  เว้นแต่เป็น
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน
หรือสถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  เว้นแต่
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  เว้นแต่เป็นการกระทําของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
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ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น 
ร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบ 
ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันหรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ 
มูลฝอยไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วฝ่ายเดียวเท่านั้น  
เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๕  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใด  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย 
ทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระกําหนด 

ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระกําหนด 
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ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับคําขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.  ๒ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสุดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด  จะต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

โดยทําเป็นหนังสอื  ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๒ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

ข้อ ๒๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.  ๔ 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่  ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ให้ใช้แบบ  สม.  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ใช้แบบ  สม.  ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ให้ใช้แบบ  สม.  ๓ 
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๔ 
ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  คร้ังขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  
วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๖ ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓๓   
วรรคหน่ึง  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องความในข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  
ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมบัติ  ภักดีพัฒนเจริญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 



-๑- 
บัญชอีตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
๑ 
 

 

อตัราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  มาตรา  ๒๐  (๔) 
 -  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรอืสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ ลูกบาศก์เมตร    
    แรกหรือไมถ่ึงลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ 

 
 

๒๕๐ 
  -  ลูกบาศก์เมตรต่อไปลูกบาศก์เมตรละ ๑๕๐ 
  -  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรอืเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิด 

    เท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
 

๑๕๐ 
๒ ๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนทีม่ีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง 

       ไม่เกิน  ๕๐๐  ลติร 
 

    -  วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดอืนละ ๒๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๒๐  ลติร แต่ไม่เกิน    ๔๐  ลติร  เดอืนละ ๓๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๔๐  ลติร แต่ไม่เกิน    ๖๐  ลติร  เดอืนละ ๔๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๖๐  ลติร แต่ไม่เกิน    ๘๐  ลติร  เดอืนละ ๕๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๘๐  ลติร แต่ไม่เกิน    ๑๐๐  ลติร  เดอืนละ ๖๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๑๐๐  ลติร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดอืนละ ๗๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๒๐๐  ลติร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดอืนละ ๘๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน     ๓๐๐  ลติร แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดอืนละ ๑๐๐ 
  -  วันหน่ึงเกิน     ๔๐๐  ลติร แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลติร  เดอืนละ ๑๒๐ 
 ๒.๒  ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจําเดอืนที่มีปริมาณมลูฝอย 

       วันหน่ึงเกิน ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
 

    -  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ ๘๐๐ 
    -  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  

      ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
 

๘๐๐ 
 ๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหน่ึง ๆ  
    -  ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  คร้ังละ ๑๕๐ 
    -  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 

      หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร  ลกูบาศก์เมตรละ 
 

๑๕๐ 
  ๒.๔  ค่าเก็บขยะมลูฝอยประจําเดือนสําหรบัตลาดโรงงาน 

       อุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีซึ่งมีขยะมูลฝอยมาก 
 

   -  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดอืนละ   ๘๐๐ 
   -  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ   

     ลกูบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดอืนละ 
 

๘๐๐ 
 
 
 
 



-๒- 
 

 
ลําดับที ่ ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 

๓ อตัราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สม.๑ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
เขียนที่................................................. 

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

ข้าพเจ้า............................................................... อายุ ...................ปี สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี............................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................ 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

ด้วย................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

มีความประสงค์ .............................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังน้ี 

□ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อืน่ ๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

□ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ 
 ๑).................................................................................................................................................... 
 ๒).................................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 



สม.๒ 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เลขที่....................... 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน อนุญาตให้ (  ) บริษัท  (  ) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ................................................... 
สํานักงานเลขที่..................................หมู่ท่ี ................... ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

๑. ดําเนินกิจการ............................................................................................................................ 
๒. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินการภายในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลเกาะศาลพระ 
๓. ผู้ได้รับอนุญาต จะตอ้งปฏิบัตติามเง่ือนไข ดงัต่อไปนี ้

๓.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระเรื่อง  การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ และปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ ตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน รวมทั้งข้อบัญญัติ
และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
๓.๒ ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
๓.๓ ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
 

ใบอนุญาตฉบับน้ีใช้ได้จนถึงวันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. 
 

ออกให ้ณ วันที่ .............. เดอืน........................... พ.ศ. .............. 
 

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

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 



 
สม.๓ 

 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
เขียนที่................................................. 

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

ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ ...............ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตาํบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

มีความประสงค์ขอตอ่ใบอนุญาต ................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังน้ี 

□ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อืน่ๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองสําเนาถูกตอ้ง 

□ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแ้ทนนติิบุคคล    

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ 

  ๑).................................................................................................................................................... 
  ๒).................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 



สม.๔ 
แบบคําขอใบอนุญาตทั่วไป 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศาลพระ 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
เขียนที่................................................. 

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

ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ ...............ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

มีความประสงค์ขอตอ่ใบอนุญาต ................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

เอกสารหลักฐานท่ีแนบ ดังน้ี 
□ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อืน่ ๆ ระบุ.......................................) 
ที่รับรองสําเนาถูกตอ้ง 
□ สําเนาทะเบียนบ้านท่ีรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
□ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
□ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีเจ้าของกิจการไม่มาย่ืนขออนุญาตด้วยตนเอง 
□ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ 

  ๑).................................................................................................................................................... 
  ๒).................................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 



คําร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

เขียนที่................................................. 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 

๑. ข้าพเจ้า........................................................................ อายุ .................ปี สัญชาติ................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท์.................................... โทรสาร............................. 

๒. มีความประสงค์ 
□ ขออนญุาตลงถังขยะ จํานวน........................ถัง  ณ  บ้านเลขที่.............................หมู่ที่ ................ 

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

□ ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย โดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะตามอตัราที่
กําหนด 
  ๓.  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 

□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อืน่ ๆ ที่รับรองถูกตอ้ง 
□ สําเนาทะเบียนบ้าน ท่ีรับรองถูกต้อง 
□ แผนผังแสดงส้นทางและจดุที่ขอให้ทําการลงถังขยะ 

 
ขอรับรองว่าข้อความตามแบบคําขอน้ี เป็นความจริงทุกประการ 

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

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


