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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  ว่าด้วยการกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยและนายอําเภอเวียงเก่า  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  เรื่อง  การกําจัด
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  ตั้งแต่วันถัดจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดจนที่เล้ียงสัตว์
หรือที่อ่ืน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  ข้าราชการ  
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยหรือผู้ที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาน้อยแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

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

ข้อ ๕ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  เป็นอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรับรถขน  เรือขน  
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  เว้นแต่เป็น 
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน   
เรือขนหรือสถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย   
เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   
เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  เว้นแต่เป็นการกระทํา 
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มี 
กล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้   
ตามแบบซ่ึงพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร 
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรอืทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 
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ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๕  วัน  หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ   จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วฝ่ายเดียวเท่านั้น  
เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรอืได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. 1  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยกําหนด 

ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต   
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อยกําหนด 

ข้อ ๑๘ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม. 2 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๐ ในการให้บริการตามใบอนุญาต   ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาใน 
การให้บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้า
พนกังานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่เกินกําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสุดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๑ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
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ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๒ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม. 3  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม. 4 

ข้อ ๒๖ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต   ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. 4 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. 4  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรอืชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. 2  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๙ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังตอ่ไปนี้ 



 หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. 1 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. 2 

(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  3 

(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม. 4 
ข้อ ๓๑ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะต้อง 

ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๗  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓๓   

วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  ในข้อหนึ่งข้อใด  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องความในข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  
ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๓๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เวียงศักดิ์  เป่ียมสังวาลย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาน้อย 



              บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย 
เร่ือง  การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

 

ลาํดบัท่ี ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อตัราค่าเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูและขยะมูลฝอย  มาตรา  ๒๐  (๔) 
-  ค่าเกบ็และขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึง ๆ                 
ลูกบาศกเ์มตรแรกหรือไม่ถึงลูกบาศกเ์มตรแรกลูกบาศก์
เมตรละ 

-  ลูกบาศกเ์มตรต่อไปลูกบาศกเ์มตรละ 
-  เศษไม่ถึงคร่ึงลูกบาศกเ์มตรหรือเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร
ใหคิ้ดเท่ากบัหน่ึงลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศกเ์มตรละ 

๒.๑  ค่าเกบ็และขนมูลฝอยประจาํเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย
วนัหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 

-  วนัหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐  ลิตร  เดือนละ  
-  วนัหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
-  วนัหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
 

 
๘๐ 

 
 

๘๐ 
๘๐ 

 
 
 

๑๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๒๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                  - ๒- 
             บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย 

เร่ือง  การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
 

ลาํดบัท่ี ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 

๒.๒  ค่าเกบ็และขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราวหน่ึง ๆ  
-  ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  คร้ังละ 
-  เกิน  ๑  ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเกบ็และขนทุก ๆ ลูกบาศก์
เมตรหรือเศษของลูกบาศกเ์มตร  ลูกบาศกเ์มตรละ 

อตัราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ขนหรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับทาํการเกบ็ขนส่ิงปฏิกลูและขยะมูลฝอย ฉบบัละ 
๓.๒  รับทาํการกาํจดัส่ิงปฏิกลูและขยะมูลฝอย ฉบบัละ 
๓.๓  ใหบ้ริการสุขาชัว่คราว ฉบบัละ 
๓.๔  ใหบ้ริการตั้งหอ้งสุขาภิบาลชัว่คราว ฉบบัละ 

 
๑๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                                              
   (แบบ  สม.1) 

คาํร้องขออนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
โดยทาํเป็นธุรกจิหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย 

เขียนท่ี............................................................. 
วนัท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ.  .......................... 

   ขา้พเจา้.............................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
สญัชาติ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี..........................ตาํบล............................................. 
อาํเภอ.............................................จงัหวดั............................................โทรศพัท.์.................................................. 
   ขอยืน่คาํร้องขออนุญาตรับกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเขานอ้ย  เร่ือง  การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  2555  ประเภท 
   เกบ็ขนส่ิงปฏิกลูโดยมีแหล่งกาํจดัท่ี................................................................................ 
   ........................................................................................................................................ 
   เกบ็ขนมูลฝอยโดมีแหล่งกาํจดัท่ี..................................................................................... 
   ........................................................................................................................................ 

 ใหบ้ริการตั้งหอ้งสุขาภิบาลชัว่คราว 
 ใหบ้ริการรถสุขาชัว่คราว 

ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย  พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงัน้ีคือ 
 สาํเนาบตัรประจาํตวั  (ประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี........................................................................................................................ 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเป็นผูแ้จง้) 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูจ้ดัการ  หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็น

ผูแ้จง้) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผูข้ออนุญาต  
 (..............................................) 
 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(.......)  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
        นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 
วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 



 

  

(แบบ  สม.2) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการรับทาํการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิ 
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย       

เล่มท่ี……เลขท่ี................ 

  อนุญาตให.้..................................อาย.ุ...........ปี     สญัชาติ................................................ 
บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี..........................................อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...............-......................ถนน......................-........................ตาํบล.............................................. 
อาํเภอ..........................จงัหวดั..........................โทรศพัท.์.........................................................................… 
  ดาํเนินกิจการคา้มีช่ือ...........................ทะเบียนการคา้เลขท่ี.............................................. 
ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี.................................หมู่ท่ี................................ตาํบล....................................................... 
อาํเภอ............จงัหวดั.................โทรศพัท.์.................................................................................................… 
เป็นผูด้าํเนินการรับทาํการจดัเกบ็ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 
  1)  การเรียกและเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัเกบ็ส่ิงปฏิกลูจากเคหะสถานใหเ้รียกเกบ็ในอตัราท่ี
ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ยกาํหนด 
  2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งประชาสมัพนัธ์เพื่อใหป้ระชาชนทราบ  ติดสต๊ิกเกอร์ป้ายหรืออกัษรภาพ
ขอ้ความในบริเวณรถท่ีใหบ้ริการโดยสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  วา่ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เขานอ้ย 
  3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาสถานท่ีท้ิงส่ิงปฏิกลูแต่เพียงผูเ้ดียว 
  4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย  เร่ือง  การกาํจดั
ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  2555  และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  โดยเคร่งครัด 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต     5,000  บาท   1,000  บาท 
  ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดถึ้งวนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ................................ 
    ออกให ้ ณ  วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ................................ 

                             (ลงช่ือ)......................................................... 
                                    (นายเวียงศกัด์ิ  เป่ียมสงัวาลย)์ 

                                    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 



 

  

(แบบ  สม.3) 

คาํขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกจิการรับทาํการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย 

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

วนัท่ี.............เดือน........................................พ.ศ................... 
  ขา้พเจา้.................................................................อาย.ุ.......................ปี   สญัชาติ........................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี......................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................... 
ตาํบล...........................................อาํเภอ..................................................จงัหวดั..................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์........................................................................... 
  ขอยืน่คาํขอรับใบอนุญาตรับกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเขานอ้ย  เร่ือง  การกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  2555  ประเภท 

 เกบ็ขนส่ิงปฏิกลู     เกบ็ขนมูลฝอย 
 ใหบ้ริการตั้งหอ้งสุขาภิบาลชัว่คราว  ใหบ้ริการรถสุขาชัว่คราว 

  ตามใบอนุญาตเล่มท่ี....................เลขท่ี...................../......................... 
ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ...........................ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เขานอ้ย   พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานและเอกสารมาดว้ย  ดงัน้ีคือ 

 สาํเนาบตัรประจาํตวั  (ประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขท่ี................................................................................................... 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 
 สาํเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 
 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูจ้ดัการ  หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็น

ผูแ้จง้) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผูข้อรับใบอนุญาต  
 (.................................................) 
         ............/...................................../............... 

(แบบ  สม.4) 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(.......)  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 
วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 



 

  

คาํร้องขออนุญาตการต่างๆ 
ประกอบกจิการรับทาํการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิ 

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเขาน้อย 

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

วนัท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ......................... 
   ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ........................ 
สญัชาติ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี.........................ตาํบล........................................ 
อาํเภอ..............................................จงัหวดั.............................................โทรศพัท.์............................................. 
   ขอยืน่คาํร้องขออนุญาต 

 ขอเลิกการดาํเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มท่ี.............เลขท่ี................../......................... 
ออกให ้ ณ  วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ...................... 

 แกไ้ขรายการในใบอนุญาตเล่มท่ี.................เลขท่ี...................../................................. 
ออกให ้ ณ  วนัท่ี................เดือน.........................................พ.ศ................................. 
ขอแกไ้ขรายการดงัน้ี................................................................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทาํลาย  หรือชาํรุดใน
สาระสาํคญั  ทั้งน้ี  ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานดงัน้ี 
o เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทาํลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขออนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผูย้ืน่คาํร้อง  
 (.................................................) 
       ............../............................../.................... 
 

 

คาํส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตตามคาํร้องขอ 
(.......)  ไม่อนุญาตตามคาํร้องขอ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขานอ้ย 
วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 


