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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลมลูฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนและนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  ตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก

หรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคาถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ที่ใสเศษอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลอดจนท่ีเล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 

“มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยที่มีองคประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางสวนท่ีอาจทําให

เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  เชน  ประเภท
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ติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  สารที่สามารถ

ถูกชะลางไดกากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําใหเกิดโรค 

“มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยที่เปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล 

การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  แตฝายเดียวเทานั้นในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลของ

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

ขอ ๕ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ท้ิงหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  

เปนตนวาถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึง่องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือ 

ที่เก็บมิดชิด  ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และเปนสถานที่  องคการบริหาร 

สวนตําบลตะเคียน  อนุญาตให  หรือจัดใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขนเรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  เวนแตการกระทําของพนักงาน   

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 
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ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีการรองรับส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอย  ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขหรือ

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๙ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมี 

กล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดจัดทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา   

๑๕  วัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน  นับแตวันประกาศแลวเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียว

เทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ  หรือครอบครองอยู  

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ไดกําหนดไวทาย  ขอบัญญัติตําบลนี้ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตาม  ขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผาฝงหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะกิจการรับทําการเก็บ  

ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับมอบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหดําเนินกิจการรับทํา

การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย 

การคิดคาบริการ  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขท่ี  องคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๔ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนโดยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๕ ผูใดประสงคดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  แบบ  ๑  

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  กําหนด 

ขอ ๑๖ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและ

มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงือ่นไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามองคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน  กําหนด 

ขอ ๑๗ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง  และ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต

ตามแบบ  แบบ  ๒ 

ขอ ๑๘ ผูไดรับอนุญาต  ตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัติตําบลนี้  ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากพนักงานทองถิ่นหากมิไดรับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๙ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ

โดยการผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน

กอนวันที่เริ่มใหบริการทั้งนี้อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูง 

ทายขอบัญญัติตําบลนี้ 

ขอ ๒๐ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกใหบริการแกผูรับบริการรายใด  จะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) รักษาคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๙   



 หนา   ๒๗๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่นรวมท้ังระเบียบขอบัญญัติ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  แบบ  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนิน

กิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๒๕ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาตจะตอง

ย่ืนคําขอรับแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  แบบ  ๔  ภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ทราบ

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกแบบใบแทนอนุญาตใหใชแบบ  แบบ  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติตําบลนี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๒๗๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ ๒๙ ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัติตําบลนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  แบบ  ๒ 

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  แบบ  ๓ 

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  แบบ  ๔ 

ขอ ๓๐ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  ๑๕  วัน  กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอบญัญัตนิี้ในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๗  หรือขอ  ๒๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๑  

วรรคหนึ่ง  มีความผิดมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ ในขอหนึ่ งขอใดตองระวางโทษมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความใน  ขอ  ๓๑  ขอ  ๓   

ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ทองคํา  เฉลิมรัมย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลตะเคียน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทกิจการ ระยะเวลา 

คาธรรมเนียม 

บาท สตางค 

 อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย    
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 
 
 

๖ 
๗ 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 

บานพักอาศัย  หลังคาเรือนละ 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา 
อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา  หองละ 
รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 
รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 
ก.  ขนาดเล็ก  ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
ข.  ขนาดกลาง  ไมเกิน  ๕๑ - ๑๕๑  ตารางเมตร 
ค.  ขนาดใหญ  ตั้งแต  ๑๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 
โรงแรม  ตั้งแต 
ก.  ๑ - ๑๐  หอง 
ข.  ๑๐ - ๒๐  หอง 
ค.  ๒๐  หองข้ึนไป 
ตลาด 
ก.  ไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
ข.  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค.  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานท่ีซ่ึง
มูลฝอยมาก (เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 
ก.  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
ข.  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บขนทุก ๆ   ลูกบาศกเมตร 
และ(เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ   
ก.  ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร 
ข.  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

๑๕ 
๓๐ 
๓๐ 
๕๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต    
๑ 
 

๒ 

รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ
หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
รับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย
ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ฉบับละ 
 

ฉบับละ 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 
- 

 

 



แบบ  ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   

ทําท่ี  ......................................................... 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...................  ถนน.................................  ตําบล.....................  

อําเภอ....................  จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลตะเคียน  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

๑.  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา  ของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑  นิ้ว  ๒  รูป 

๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 

๓.  ...................................................................................................................................... 

๔.  ...................................................................................................................................... 

 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 



แบบ  ๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี  ...............  เลขท่ี  .............  ป  ............. 
 

อนุญาตให....................................................................  สัญชาติ..............  บานเลขท่ี............. 
หมูท่ี.........ถนน  ................  ตรอก/ซอย....................  ตําบล......................  อําเภอ................... 
จังหวัด.....................โทรศัพท............................................ 

ขอ  ๑ ประกอบกิจการประเภท.............................................................................................................  
คาธรรมเนียม.................บาท  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี...........เดือน..............
พ.ศ.….....  โดยใชชื่อประกอบการวา………….............................................................................................  
จํานวนคนงาน….........  คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.........  หมูท่ี...........  ตรอก/ซอย...................  ตําบล....................   
อําเภอ.................................  จังหวัด.........................โทรศัพท  ........................  โทรสาร  ....................... 

ขอ  ๒ ผูไดรับใบอนุญาต  ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  ............................................................................................................................. 
 (๒)  ............................................................................................................................. 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี..............  เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 

  ออกให  ณ  วันท่ี..............  เดือน.............................. พ.ศ. ....................... 
 
           (ลงชื่อ)………….......................................... 

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

 
การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี  ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.......  เดือน  ......... พ.ศ. ....... 
คาธรรมเนียม  ...............  บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี  ......  เลขท่ี  ...... 
ลงวันท่ี  ..........  /  ..........  /  .... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
....................................................... 
……………………………………………… 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี  ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.........เดือน  .......... พ.ศ. .... 
คาธรรมเนียม  ...............  บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี  .......  เลขท่ี  ...... 
ลงวันท่ี  ......  /  ..........  /  ...... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
.................................................... 
………………………………………… 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี  ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี  .......  เดือน  ...... พ.ศ. ........ 
คาธรรมเนียม  ...............  บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี  ........  เลขท่ี  ...... 
ลงวันท่ี  ..........  /  ..........  /  ....... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังนี้ 
........................................................... 
…………………………………………………... 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
.........  /  .......  /  .......... 

 

 

 

 



แบบ  ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการขน  เก็บ  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   

ทําท่ี…....................................................... 

 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...................  ถนน.................................  ตําบล.....................  

อําเภอ....................  จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ  ขน  กําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการ 

บริหารสวนตําบลตะเคียนพรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

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

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

๓.  .......................................................................................................................................................... 

๔.  .......................................................................................................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในใบคําขอนี้  เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

   

ทําท่ี  ..................................................... 

 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...................  ถนน.................................  ตําบล.....................  

อําเภอ....................  จังหวัด......................โทรศัพท........................................... 

ขอยื่นคําขอตอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียน 

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

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

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

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

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

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

จึงมีความประสงค  ................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ขอรับรองวาขอความตามคําขอนี้  เปนความจริงทุกประการ 

 

  (ลงชื่อ)….........................................................ผูยื่นคําขอ 

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

 

 

 

 

 

 


