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หลกัการ 

         ใหมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  วา่ดว้ยเรื�อง การจดัการสิ�งปฏิกลูและ 
มูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื�อใชบ้งัคบัในการจดัการสิ�งปฏิกลูและมูลฝอย  ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลคาํเนียม  อาํเภอกนัทรารมย ์  จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

เหตุผล 
 

                     ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๒๐  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕  
มาตร ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  ไดก้าํหนดใหท้อ้งถิ�นมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เงื�อนไข ในการเก็บ ขนและกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมูลฝอย ประกอบกบัมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติั
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไ้ขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  
บญัญติัใหต้ราเป็นขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จึงจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนีA  

 
 
 
 
 
 



ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

เรื�อง การกาํจดัสิ�งปฏิกลูมูลฝอย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

               โดยที�เป็นการสมควรออกข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  ว่าด้วยเรื� อง การ
จดัการสิ�งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๔  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

                  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๗๑   แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
(ฉบบัที� ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกบัมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  
อนัเป็นกฎหมายที�มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ� งมาตรา  
๒๙  ประกอบกบัมาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา ๓๔  มาตรา ๔๑  และมาตรา ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระทาํได้  โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม และ
นายอาํเภอกนัทรารมย ์   จึงตราขอ้บญัญติัขึAนไว ้ดงัต่อไปนีA  

            ขอ้ ๑ ขอ้บญัญติัตาํบลนี* เรียกว่า “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม เรื�องการ

กาํจดัสิ�งปฏิกลูมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔” 
            ขอ้ ๒ ขอ้บญัญติัตาํบลนี* ให้ใชบ้งัคบัตั*งแต่วนัที�ไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ สาํนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมแลว้เจด็วนั 
            ขอ้ ๓ ในขอ้บญัญติันี*  

           “สิ�งปฏิกลู” หมายความวา่ อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงอื�นใดซึ� งเป็น

สิ�งโสโครกหรือมีกลิ�นเหมน็ 

           “มูลฝอย”หมายความวา่ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ถุงพลาสติก ภาชนะ

ที�ใส่เศษอาหาร เถา้ มูลสัตวห์รือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงสิ�งอื�นใดที�เก็บกวาดจากถนน ตลอดจน    
ที�เลี*ยงสตัวห์รือที�อื�น 

           “มูลฝอยอนัตราย” หมายความว่า มูลฝอยที�มีองคป์ระกอบทั*งหมดหรือเพียงบางส่วน

ที�อาจทาํใหเ้กิดอนัตราย อนัเนื�องมาจากปริมาณความเขม้ขน้ คุณภาพทางกายภาพเคมี และชีวภาพ 
เช่น ประเภทติดไฟง่าย สารกดักร่อน สารประเภททาํให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วตัถุ
ระเบิด สารที�สามารถถกูชะลา้งไดก้ากกมัมนัตรังสี และประเภทที�ทาํใหเ้กิดโรค 



                “มูลฝอยติดเชื*อ” หมายความวา่ มูลฝอยที�เป็นผลมาจากกระบวนการใหก้าร 

รักษาพยาบาลการตรวจชนัสูตรศพ การใชส้ตัวท์ดลอง 
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           “ที�หรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานที�หรือทางซึ�งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ญัจรได ้

           “อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ สาํนกังาน หรือสิ�งที�

สร้างขึ*นอยา่งอื�น ซึ�งบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้

           “เจา้พนกังานทอ้งถิ�น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 

           “เจา้พนกังานสาธารณสุข”หมายความวา่เจา้พนกังานซึ�งไดรั้บการแต่งตั*งโดยรัฐมนตรี   

วา่การกระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
              ขอ้ ๔ การกาํจดัปฏิกลูและมูลฝอย ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม เป็นอาํนาจ
หนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม แต่ฝ่ายเดียวเท่านั*นในกรณีที�มีเหตุอนัสมควร  องค ์
การบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม อาจมอบใหบุ้คคลใดดาํเนินการวรรคหนึ�งแทนกไ็ด ้ภายใตก้าร
ควบคุมดแูลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
              ขอ้ ๕ หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ*งหรือทาํ ใหมี้สิ�งปฏิกลูและมูลฝอย ในที�หรือทางสาธารณะ 
เป็นตน้วา่ถนน ตรอก ซอย แม่นํ* า คลอง ค ูสระนํ*า บ่อนํ*า เวน้แต่ในที�ซึ� งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
คาํเนียม จดัตั*งไวใ้หโ้ดยเฉพาะ 
              ขอ้ ๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํสิ�งปฏิกลูไปทิ*งในที�หรือทางสาธารณะ เวน้แต่จะไดใ้ส่ภาชนะหรือ
ที�เกบ็มิดชิด  ไม่ใหมี้สิ�งปฏิกลูหรือกลิ�นเหมน็รั�วออกมาขา้งนอก และเป็นสถานที� องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลคาํเนียม อนุญาตให้ หรือจดัใหโ้ดยเฉพาะ 
              ขอ้ ๗ หา้มมิใหผู้ใ้ด ทาํการขน ถ่าย เท คุย้ เขี�ย หรือขดุมูลฝอยในที�รองรับ รถขนเรือขน 
หรือสถานที�พกัมูลฝอยใด ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม  เวน้แต่การกระทาํของ
พนกังาน หรือเจา้หนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
             ขอ้ ๘ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารสถานที�ใด ๆ ตอ้งจดัให้มีการรองรับสิ�งปฏิกลูและ
มูลฝอย ในอาคารหรือสถานที�นั*นๆ ใหถ้กูตอ้งตามสุขลกัษณะ ตามแบบที�เจา้พนกังานสาธารณสุข
หรือเจา้พนกังานทอ้งถิ�นเห็นชอบ 
             ขอ้ ๙ ที�รองรับสิ�งปฏิกลูและมูลฝอยตอ้งเป็นภาชนะปิดมิดชิด ไม่รั�ว ไม่ซึม และไม่มีกลิ�น  



เหม็นรั�วออกมาขา้งนอก และที�รองรับมูลฝอยตอ้งไม่รั�วมีฝาปิดมิดชิดกนัแมลงและสัตวไ์ดต้าม
แบบซึ�งเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือเจา้พนกังานทอ้งถิ�นเห็นชอบ 
            ขอ้ ๑๐ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที�ใดๆ ตอ้งรักษาบริเวณอาคาร หรือ
สถานที�นั*นไม่ใหมี้การถ่ายเท หรือทิ*งสิ�งปฏิกลูและมูลฝอยในประการที�ขดัต่อสุขลกัษณะ 
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             ขอ้ ๑๑ หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานที�ใด ๆ ทาํการกาํจดัสิ�งปฏิกลู 

และมูลฝอยอนัอาจทาํให้เกิดมลภาวะที�เป็นพิษ เช่น ควนั กลิ�น หรือแก๊ส เป็นตน้ เวน้แต่จะได้
จดัทาํโดยวิธีการที�ถกูสุขลกัษณะ หรือกระทาํ ตามคาํ แนะนาํ ของเจา้พนกังานสาธารณสุข หรือ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
             ขอ้ ๑๒ ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นเห็นวา่ อาคาร สถานที�หรือบริเวณใด ควรทาํการเกบ็ขนสิ�ง 
ปฏิกลูและมูลฝอย ไปทาํการกาํจดัใหถ้กูตอ้งดว้ยสุขลกัษณะยิ�งขึ*น เจา้พนกังานทอ้งถิ�นจะแจง้เป็น 
หนงัสือไปยงัเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานที�หรือบริเวณนั*น ๆ ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่  ๑๕ วนั หรือเมื�อไดท้าํการปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย กาํหนดบริเวณที�ตอ้งทาํการเก็บขนสิ�ง
ปฏิกลูและมูลฝอยไม่นอ้ยกวา่สามแห่ง เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั นบัแต่วนัประกาศแลว้เจา้ 
ของหรือผูค้รอบครองอาคารสถานที� หรือบริเวณใด ๆ จะตอ้งให้เจา้หนา้ที�ของเจา้พนกังานส่วน
ทอ้งถิ�นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั*น เก็บขนสิ�งปฏิกลูและมูลฝอยจากอาคาร สถานที�บริเวณนั*น ๆ ซึ� งตน
เป็นเจา้ของ หรือครอบครองอยู ่ โดยเสียค่าธรรมเนียมเกบ็ขนตามอตัราที�ไดก้าํหนดไวท้า้ย  
ขอ้บญัญติัตาํบลนี*  
             ขอ้ ๑๓ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารสถานที�หรือบริเวณใด ซึ�งนอกบริเวณเกบ็ขนสิ�ง
ปฏิกลูและมูลฝอยตาม ขอ้ ๑๒  ตอ้งกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมูลฝอย  ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังาน 

สาธารณสุขหรือเจา้พนกังานทอ้งถิ�น โดยการเผาฝังหรือโดยวิธีการอื�นใดโดยไม่ขดัต่อสุขลกัษณะ 
กิจการรับทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมูลฝอย  ผูไ้ดรั้บมอบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ�น ใหด้าํเนินกิจการรับทาํการเกบ็ ขน และกาํจดัสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ หรือ
โดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑวิ์ธีการ และเงื�อนไข
ที� องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม กาํหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติันี* 
              ขอ้ ๑๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดดาํเนินกิจการรับทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลู และมูลฝอย 
โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจาก 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
             ขอ้ ๑๕ ผูใ้ดประสงคด์าํเนินกิจการรับทาํการเกบ็ ขนหรือกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมูลฝอยโดย 



ทาํเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ให้ยื�นคาํขอรับใบอนุญาตตาม
แบบ  แบบ ๑  ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น พร้อมกบัหลกัฐานต่าง ๆ ตามที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
คาํเนียม กาํหนด 
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             ขอ้ ๑๖ คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตดาํเนินกิจการรับทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลู 

และมูลฝอย ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต ใหเ้ป็นไป
ตามองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม กาํหนด 
             ขอ้ ๑๗ เมื�อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดรั้บคาํขอรับอนุญาต ใหต้รวจสอบความถกูตอ้ง และ 
ความสมบูรณ์ของคาํขอ  หากปรากฏว่าผูข้ออนุญาตปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขที�กาํหนดไวแ้ลว้ และเป็นกรณีที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นเห็นสมควร ให้เจา้พนกังานทอ้งถิ�น
ออกใบอนุญาตตามแบบ แบบ ๒ 
             ขอ้ ๑๘ ผูไ้ดรั้บอนุญาต ตอ้งมารับใบอนุญาตพร้อมกบัชาํระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ย 
ขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ภายในกาํหนด สิบห้าวนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากพนกังานทอ้งถิ�น
หากมิไดรั้บใบอนุญาตและชาํระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที�กาํหนดจะถือวา่สละสิทธิH  
             ขอ้ ๑๙ ในการใหบ้ริการตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งทาํสญัญาเป็นหนงัสือกบัผูรั้บ 
บริการทุกราย  โดยสญัญาดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงอตัราบริการ ระยะเวลาในการใหบ้ริการ 
และความรับผิดชอบโดยการผิดสัญญา  โดยส่งสาํเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิ�นภายในกาํหนด สามสิบวนัก่อนวนัที�เริ�มให้บริการทั*งนี* อตัราค่าบริการตอ้งไม่เกินอตัราที�
กาํหนดไวใ้นบญัชีอตัราค่าบริการชั*นสูงทา้ยขอ้บญัญติัตาํบลนี*  
              ขอ้ ๒๐ เมื�อผูรั้บใบอนุญาตเลิกใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการรายใด จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ 
พนกังานทอ้งถิ�นภายในกาํหนดสามสิบวนั ก่อนวนัที�ไดเ้ริ�มการใหบ้ริการตามสญัญาใหม่ 
             ขอ้ ๒๑ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติั ดงันี*  
             (๑) รักษาคุณสมบติัที�กาํหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ตลอดเวลาที�ยงัดาํเนินกิจการตาม
ใบอนุญาต 
             (๒) ปฏิบติัตามรายละเอียดที�ไดย้ื�นไวต้ามขอ้ ๑๙  

             (๓) ปฏิบติัการอื�นใดเกี�ยวดว้ยสุขลกัษณะ ความปลอดภยั และการรักษาคุณภาพ 
สิ�งแวดลอ้มตามคาํแนะนาํหรือคาํสั�งเจา้พนกังานสาธารณสุขและคาํสั�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นรวมทั*ง
ระเบียบขอ้บญัญติัและประกาศขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 



               ขอ้ ๒๒ เมื�อผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต ใหย้ื�นคาํขอต่อเจา้พนกังาน 
ทอ้งถิ�น ตามแบบ แบบ ๓   ก่อนใบอนุญาตสิ*นอาย ุเมื�อไดยื�นคาํขอพร้อมกบัชาํระค่าธรรมเนียม
แลว้ใหป้ระกอบกิจการไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถิ�นจะสั�งไม่ต่ออายใุบอนุญาตหากมิไดช้าํระค่า 
ธรรมเนียมที�คา้งชาํระ 
                                                - ๕ - 
 

             ขอ้ ๒๓ ใบอนุญาตใหมี้อายหุนึ�งปี นบัแต่วนัที�ออกใบอนุญาต และใหใ้ชไ้ดเ้พียงในเขต 
อาํนาจขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
             ขอ้ ๒๔ เมื�อผูรั้บใบอนุญาต ไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื�นคาํขอเลิกการ
ดาํเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามแบบ แบบ ๔ 
             ขอ้ ๒๕ หากผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะแกไ้ขใบอนุญาต ใหย้ื�นคาํขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ�นตามแบบ แบบ ๔ 
             ขอ้ ๒๖ ในกรณีที�ใบอนุญาตหาย ถกูทาํลาย หรือชาํรุดในสาระสาํคญัผูรั้บใบอนุญาต 

จะตอ้งยื�นคาํขอรับแทนใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามแบบ แบบ ๔ ภายในสิบห้าวนั นบั
แต่วนัที�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญัแลว้แต่กรณี พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปนี*  
           (๑) เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตาํรวจ กรณีการสูญหายหรือถกูทาํลาย 
                (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชาํรุดในสาระสาํคญั 
             ขอ้ ๒๗ การออกใบแทนใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเงื�อนไข ดงันี*  

          (๑) การออกแบบใบแทนอนุญาตให้ใชแ้บบ แบบ ๒ โดยประทบัตราสีแดงคาํว่า “ใบ

แทน” กาํกบัไวด้ว้ย และให้มี วนั เดือน ปี ที�ออกใบแทนพร้อมทั*งลงลายมือชื�อเจา้พนักงาน

ทอ้งถิ�นหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น ในใบแทนและตน้ขั*วใบแทน 
          (๒) ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาที�เหลืออยูข่องอายขุองใบอนุญาตเดิมนั*น 
          (๓) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั*วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถกูทาํลาย หรือชาํรุด 
ในสาระสาํคญั ของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และลงเล่มที� เลขที� ปี ของใบแทนใบอนุญาต 

            ขอ้ ๒๘ ผูรั้บใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผยและ
เห็นไดง่้าย   ณ  สถานที�ประกอบกิจการตลอดเวลาที�ประกอบกิจการ  
            ขอ้ ๒๙ ใหแ้บบพิมพต่์าง ๆ ตามที�กาํหนดไวท้า้ยขอ้บญัญติัตาํบลนี*  



                (๑) คาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลูหรือมูล
ฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหใ้ชแ้บบ แบบ ๑ 
          (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยโดย
ทาํเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการใหใ้ชแ้บบ แบบ ๒ 
         (๓) คาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัสิ�งปฏิกลูหรือ 

                                                                   - ๖ -             

 

มูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ แบบ ๓ 
                   (๔) คาํขออนุญาตการต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บบ แบบ ๔ 
              ขอ้ ๓๐ กรณีที�ปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติั หรือปฏิบติัไม่ถกูตอ้ง ตามขอ้บญัญติั 

ตาํบลนี*   เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจสั�งพกัใชใ้บอนุญาตได ้ ๑๕ วนั  กรณีที�ปรากฏวา่ผูรั้บใบ 

อนุญาตถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตตั*งแต่สองครั* งขึ*นไป และมีเหตุจะตอ้งถูกสั�งพกัใชใ้บอนุญาตอีก 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจออกคาํสั�งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
              ขอ้ ๓๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ในขอ้ ๒๑ หรือขอ้ ๒๒ มีความผิดตามมาตรา ๗๑ 

แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             ขอ้ ๓๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ในขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑ หรือขอ้ ๒๒ มีความผิดตาม 
มาตรา ๗๓ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             ขอ้ ๓๓ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ในขอ้ ๒๗ หรือขอ้ ๒๙ มีความผิดตามมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ�ง มีความผิดมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
             ขอ้ ๓๔ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติัตาํบลนี*  ในขอ้หนึ�งขอ้ใด มีความผิดมาตรา ๗๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เวน้แต่การฝ่าฝืนนั*นตอ้งดว้ยความใน ขอ้ ๓๑
ขอ้ ๓๒ ขอ้ ๓๓ และขอ้ ๓๔ แห่งขอ้บญัญติัตาํบลนี*  
             ขอ้ ๓๕ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม มีหนา้ที�รักษาการใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บญัญติัตาํบลนี*  และใหมี้อาํนาจออกระเบียบ หรือคาํสั�ง เพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บญัญติัตาํบลนี*  
                           ประกาศ   ณ   วนัที�        ๗       มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

                                                             ลงชื�อ   ( สงค ์     ชาภกัดี) 
                                                                       (นายสงค ์      ชาภกัดี) 
                                                       น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล คํ า เ นี ย ม 
                      เห็นชอบ  



 

  ลงชื�อ   (มงคล     คาํเพราะ) 
           ( นายมงคล   คาํเพราะ ) 
            นายอาํเภอกนัทรารมย ์
          ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 

                               หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
1. กิจการเก็บ ขน และกาํจดัสิ�งปฏิกลูมูลฝอย 
        1.1 รถขนถ่ายสิ�งปฏิกลู ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
        1.2 รถขนถ่ายสิ�งปฏิกลู ตอ้งมีลกัษณะดงันีA  
               1) ส่วนของรถที�ใชบ้รรจุสิ�งปฏิกลูมูลฝอยตอ้งปกปิดมิดชิด สามารถป้องกนักลิ�นและสัตว ์
แมลงนาํโรค และมีฝาปิดอยูด่า้นบน 
               2) ท่อหรือสายที�ใชดู้ดสิ�งปฏิกลู ควรอยูใ่นสภาพดี ไม่รั�วซึม 
               3) มีปัA มดูดสิ�งปฏิกลูที�มีการติดตัAงมาตรวดัปริมาณของสิ�งปฏิกลูดว้ย 
         1.3 รถขนถ่ายสิ�งปฏิกลู ตอ้งมีขอ้ความติดดา้นขา้งและดา้นหลงัรถ ดงันีA                         

รถขนถ่ายสิ�งปฏิกลู 
ปริมาตรบรรจุ ..................................................ลูกบาศกเ์มตร 

ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
ใบอนุญาตเลขที� ..................../............................ 

ชื�อบริษทัหรือเจา้ของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
                                                     (ดว้ยตวัหนงัสือขนาดที�เห็นไดช้ดัเจน) 
         1.4 มีอุปกรณ์ทาํความสะอาดประจาํรถ เช่น ถงัตกันํAา ไมก้วาด นํAายาฆ่าเชืAอโรคที�ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม 
         1.5 ในกรณีกาํจดัสิ�งปฏิกลูเอง ตอ้งมีระบบบาํบดัที�ถูกหลกัสุขาภิบาล โดยที�แหล่งกาํจดันัAนจะตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญ และไม่เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม 
         1.6 มีเสืAอคลุม ถุงมือยาง รองเทา้ยาง สาํหรับผูป้ฎิบติังาน 
         1.7 ขณะทาํการดูดสิ�งปฏิกลู ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมเสืAอคลุม ถุงมือยาง รองเทา้ยาง 
         1.8 ทาํความสะอาดท่อหรือสายที�ใชดู้ดสิ�งปฏิกลู โดยหลงัจากดูดสิ�งปฏิกลูเสร็จแลว้ ใหท้าํการดูด
นํAาสะอาดเพื�อลา้งภายในท่อหรือสายดูดฯ และทาํความสะอาดท่อหรือสายดูดดา้นนอกที�สัมผสัสิ�งปฏิกลู
ดว้ยนํAายาฆ่าเชืAอโรคที�ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม 
         1.9 ทาํความสะอาดรถอยา่งนอ้ย วนัละ 1 ครัA ง หลงัจากที�ออกปฏิบติังานขนถ่ายสิ�งปฏิกลูแลว้และ
นํAาเสียที�เกิดจากการลา้งตอ้งไดรั้บการบาํบดัที�ถูกหลกัสุขาภิบาล 



         1.10 กรณีที�มีสิ�งปฏิกลูเรี�ยราด ใหท้าํการฆ่าเชืAอโรคดว้ยนํAายาฆ่าเชืAอโรคที�ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพและก่อผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและทาํความสะอาดดว้ยนํAาตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที� 
         1.11 ทาํความสะอาดเสืAอคลุม ถุงมือยาง และรองเทา้ยาง ทุกวนัที�ปฏิบติังาน 
         1.12 มีการตรวจสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัA ง (เพื�อคุม้ครองสุขภาพของ 
ผูป้ฏิบติังาน) 
 
           1.13 ผูด้าํเนินงานขนถ่ายสิ�งปฏิกลู จะคิดค่าบริการไดไ้ม่เกินอตัราที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
คาํเนียม กาํหนด 
2. กิจการเก็บ ขน มูลฝอย 
        2.1 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคนั ตอ้งไดรั้บการออกแบบ ประกอบ และสร้างใหมี้ลกัษณะถูกตอ้งตาม 
กฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สามารถป้องกนัการปลิว ตกหล่นของมูลฝอย และ
การรั�วไหลของนํAาเสียจากมูลฝอยในขณะทาํการจดัเก็บและขน ยา้ยมูลฝอยไปยงัสถานที�กาํจดั 
       2.2 รถเก็บขนมูลฝอยทุกคนั ตอ้งมีขอ้ความดา้นขา้งและดา้นหลงัรถตามขนาด รูปลกัษณะและสีที� 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมเห็นสมควร ดงันีA         

     
รถเก็บขนมูลฝอย 

ไดรั้บอนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
ใบอนุญาตเลขที� ..................../............................ 

ชื�อบริษทัหรือเจา้ของกิจการ พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
 
        2.3 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้พนกังานขบัรถ พนกังานเก็บขนมูลฝอยตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ประกอบ 
สาํหรับการบริการเก็บขนมูลฝอยอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบติังานเก็บมูลฝอยประจาํวนั 
       2.4 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาภาชนะรองรับมูลฝอยสาํหรับผูส้ัญจรทางเทา้ริมถนนและภาชนะรองรับมูล 
ฝอยรวมในเขตพืAนที�ใหบ้ริการตามรูปแบบ ชนิด และตาํแหน่งที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม
กาํหนด 
        2.5 ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการเก็บขนมูลฝอยที�จดัเก็บแลว้นัAน ไปกาํจดัยงัสถานที�กาํจดัมูลฝอยของ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม หรือสถานที�อื�นที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม กาํหนดเท่านัAน 
        2.6 ผูรั้บจา้งจดัใหส้ถานที�ทาํงานถาวรภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมซึ�งสามารถ
ติดต่องานไดส้ะดวก โดยจะตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ที�ประจาํสาํนกังาน และโทรศพัทติ์ดต่อในจาํนวนที� 
เหมาะสมตลอดเวลาทาํงานปกติ และสถานที�ทาํการจะตอ้งเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้มาติดต่อ 
ขอรับบริการหรือร้องเรียนไดใ้นระหวา่งเวลาทาํงานไดโ้ดยสะดวก 
       2.7 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้ลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถสาํหรับรถขนมูลฝอยทุกคนัที�ใชใ้นการ 



ปฏิบติังานและตอ้งดูแลรักษาใหส้ถานที�ดงักล่าวอยูใ่นสภาพที�ดี และถูกสุขลกัษณะตลอดเวลา 
 
 

 
 
 
          2.8 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัให้มีการลา้งทาํความสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 1 ครัA ง หลงัจากที�ออกปฏิบติังาน 
เก็บขนมูลฝอยและนํAาเสียที�เกิดจากการลา้ง ตอ้งไดรั้บการบาํบดัที�ถูกหลกัสุขาภิบาล 
         2.9 ในระหวา่งการปฏิบติังาน พนกังานทุกคนของผูรั้บจา้งจะตอ้งสวมใส่ชุดเครื�องแบบที�มี ชื�อ 
นามสกุล ตามแบบที�ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมกาํหนด หรือตามที�ผูรั้บจา้งไดต้กลงไวก้บั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียมก่อนเริ�มดาํเนินการ 
         2.10 ในการปฏิบติังาน ผูรั้บจา้งตอ้งควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการเก็บมูลฝอยในลกัษณะที�ไม ่
ปลอดภยัต่อการทาํงานหรือก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญ หรือทาํใหเ้กิดการละเมิดต่อผูอื้�น 
         2.11 ในกรณีที�มีการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจาํทอ้งถิ�น งานนกัขตัฤกษต่์าง ๆ ตลอดจนงาน 
เทศกาลต่าง ๆ ซึ� งจดัโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม จะแจง้ใหผู้รั้บแจง้ทราบล่วงหนา้เพื�อการให้ 
บริการจดัเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที�มีการจดังานเป็นพิเศษในช่วงระหวา่งงานและเมื�องานเสร็จสิAนแลว้ 
โดยผูรั้บจา้งไม่อาจคิดค่าบริการเพิ�ม 
         2.12 ผูรั้บจา้ง ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพของผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัA ง (เพื�อคุม้ครอง 
สุขภาพของผูป้ฎิบติังาน) 
         2.13 ผูรั้บจา้งเก็บขนมูลฝอย จะเก็บค่าบริการเป็นพิเศษจากที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม
กาํหนดไวไ้ม่ได ้
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        แบบ 1 

                                                                     คาํขอรับใบอนุญาต 
                                             ประกอบกจิการขน เกบ็ กาํจัดสิ�งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      

                                                                                            ทาํที� ......................................................... 

                                                                  วนัที� .......... เดือน ............................. พ.ศ. ............................. 

 
             ขา้พเจา้ ………………… อาย ุ........... ปี สัญชาติ ................ อยูบ่า้นเลขที� .............. หมู่ที� .......... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตาํบล .............. อาํเภอ .................... จงัหวดั ...................... 
โทรศพัท ์........................................... 
             ขอยื�นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กาํจดั สิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยต่อนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียม พร้อมคาํขอนีA  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
             1.รูปถ่ายหนา้ตรงครึ� งตวั ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดาํ ของผูรั้บใบอนุญาต ขนาด 1 นิAว 2 รูป 
             2.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ของผูข้อรับใบอนุญาต 
             3. ...................................................................................................................................... 
             4. ...................................................................................................................................... 
 



                                              แผนผงัที�ตัAงสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      (ลงชื�อ) ........................................................ ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                              (...........................................................) 
                                                                                                                                                        แบบ 2 

                                                                          ใบอนุญาต 
                                           ประกอบกจิการขน เกบ็ กาํจัดสิ�งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที� ............... เลขที� ............. ปี ............. 
 

              อนุญาตให้ ..................................................... สัญชาติ .............. บา้นเลขที� ............. หมู่ที� ......... 
ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตาํบล ...................... อาํเภอ ................... จงัหวดั ..................... 
โทรศพัท ์............................................ 
              ขอ้ 1. ประกอบกิจการประเภท .................................................................................................. 
ค่าธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที� ......... เลขที� ...........ลงวนัที� ..........เดือน ............. 
พ.ศ. ............. โดยใชชื้�อประกอบการวา่ ................................................. จาํนวนคนงาน ......... คน ตัAงอยู ่
ณ เลขที� ..... หมู่ที� ........... ตรอก/ซอย ............... ตาํบล ................. อาํเภอ ........ จงัหวดั ......................... 
โทรศพัท ์.............................................. โทรสาร ............................................... 
               ขอ้ 2. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขโดยเฉพาะ ดงัต่อไปนีA  
                    (1) ............................................................................................................................. 
                    (2) ............................................................................................................................. 
               ใบอนุญาตฉบบันีA ใชจ้นถึงวนัที� .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 



                                   ออกให ้ณ วนัที� ........... เดือน ................... พ.ศ................... 

 

                                                                           (ลงชื�อ) ...................................... 
                                                                                     ( ...................................... ) 

                                                                                           เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 

การต่ออายใุบอนุญาต 
ครัA งที� ............... 
ใหต่้ออายใุบอนุญาตฉบบันีA จนถึง 
วนัที�....... เดือน ............. พ.ศ. ........... 
ค่าธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเล่มที� ............ เลขที� ............. 
ลงวนัที� .......... / .......... / ........... 
โดยมีเงื�อนไขโดยเฉพาะ ดงันีA  
............................................................. 
……………………………………….. 
 
                    เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
                     ......... / ....... / .......... 

การต่ออายใุบอนุญาต 
ครัA งที� ............... 
ใหต่้ออายใุบอนุญาตฉบบันีA จนถึง 
วนัที�.........เดือน ............. พ.ศ. ........... 
ค่าธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเล่มที� ............... เลขที� ............ 
ลงวนัที� .......... / .......... / ........... 
โดยมีเงื�อนไขโดยเฉพาะ ดงันีA  
............................................................. 
.............................................................. 
 
                 เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
                  ......... / ....... / .......... 

การต่ออายใุบอนุญาต 
ครัA งที� ............... 
ใหต่้ออายใุบอนุญาตฉบบันีA จนถึง 
วนัที� ....... เดือน ............. พ.ศ. ......... 
ค่าธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเล่มที� ............. เลขที� .............. 
ลงวนัที� .......... / .......... / ........... 
โดยมีเงื�อนไขโดยเฉพาะ ดงันีA  
............................................................ 
............................................................. 
  
               เจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
                 ......... / ....... / .......... 

                                                                                                                                                        แบบ 3 

                                                            คาํขอต่อใบอนุญาต 
                                            ประกอบกจิการขน เกบ็ กาํจัดสิ�งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

       

                                                                                              ทาํที� ..................................................... 
 
                                                                     วนัที� .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......................... 
               ขา้พเจา้ ..................... อาย ุ.......... ปี สัญชาติ .............. อยูบ่า้นเลขที� .......... หมู่ที� ........... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน .................... ตาํบล ................... อาํเภอ ................... จงัหวดั ..................... 
โทรศทัพ ์.................................................... 
              ขอยื�นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กาํจดั สิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอยต่อนายกองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบลคาํเนียมพร้อมคาํขอนีA  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ  มาดว้ยแลว้คือ 
               1. .................................................................................................................................. 
               2. .................................................................................................................................. 
               3. .................................................................................................................................. 
               4. .................................................................................................................................. 



 

               ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบคาํขอนีA  เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                            (ลงชื�อ) ........................................................ ผูข้อต่อใบอนุญาต 
                                                                      (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       แบบ 4 

                                                                 คาํร้องขออนุญาตการต่าง ๆ 
   
                                                                                                    ทาํที� ..................................................... 
                                                                      วนัที� .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......................... 
              ขา้พเจา้ ......................... อาย ุ.......... ปี สัญชาติ ............ อยูบ่า้นเลขที� ........ หมู่ที� ........... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน ............... ตาํบล .................... อาํเภอ .................. จงัหวดั .......................... 
โทรศทัพ ์.................................................... 
              ขอยื�นคาํขอต่อ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํเนียม 
                         ดว้ย .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 



                         จึงมีความประสงค ์............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
                       ขอรับรองวา่ขอ้ความตามคาํร้องนีA  เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                            (ลงชื�อ) ........................................................ ผูย้ื�นคาํร้อง 
                                                                                        (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมแนบทา้ยขอ้บญัญติั อบต.คาํเนียมเรื�องการกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.2554 

ลาํดบั รายการ เดือนละ บาท 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
6 
7 
 
 
 
8 

อตัราค่าเกบ็ขนสิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอย 

บา้นพกัอาศยั หลงัคาเรือนละ 
อาคารพาณิชยที์�เป็นที�อยูอ่าศยัซึ�งมิไดป้ระกอบการคา้ 
อาคารพาณิชยที์�เป็นที�ประกอบการคา้ หอ้งละ 
ร้านอาหารที�เป็นตึกแถว 
ร้านอาหารที�เป็นคูหาเดียวหรือหลงัเดียว 
ก. ขนาดเลก็ ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 
ข. ขนาดกลาง ไม่เกิน 51 – 151 ตารางเมตร 
ค. ขนาดใหญ่ ตัAงแต่ 151 ตารางเมตรขึAนไป 
ร้านอาหารที�เป็นหาบเร่แผงลอย 
โรงแรม ตัAงแต่ 
ก. 1 – 10 หอ้ง 
ข. 10 – 20 หอ้ง 
ค. 20 หอ้งขึAนไป 
ตลาด 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 

 
15.- 
30.- 
30.- 
50.- 

 
50.- 

100.- 
200.- 
50.- 

 
100.- 
200.- 
500.- 

 



 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
1 
 
2 

 

ก. ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 
ข. ตัAงแต่ 500 – 1,000 ตารางเมตร 
ค. ตัAงแต่ 1,000 ตารางเมตรขึAนไป 
ค่าเกบ็ขยะมลูฝอยประจาํเดือนสาํหรับโรงงาน หรือสถานที�ซึ� งมลูฝอยมาก 
(เกิน 500  ลิตรขึAนไป) 
ก. วนัหนึ�งไม่เกิน 1 ลกูบาศกเ์มตร 
ข. วนัหนึ�งเกิน 1 ลกูบาศกเ์มตร ค่าเกบ็ขนทุก ๆ ลกูบาศกเ์มตร และ  
     (เศษลกูบาศกเ์มตรคิดเป็น 1 ลกูบาศกเ์มตร) 
ค่าเกบ็และขนมลูฝอยเป็นครัA งคราวครัA งหนึ�งๆ  
 ก. ไม่เกิน   1  ลกูบาศกเ์มตร 
 ข. เกิน   1  ลกูบาศกเ์มตร ค่าเกบ็และขนทุกๆ ลกูบาศกเ์มตรหรือเศษของ 
      ลกูบาศกเ์มตร ใหคิ้ดเท่ากบั 1 ลกูบาศกเ์มตร 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

รับทาํการเกบ็ ขน สิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บ
ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 
รับทาํการกาํจดั สิ�งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บ
ประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 

เดือนละ 
เดือนละ 
เดือนละ 

 
 

เดือนละ 
เดือนละ 

 

 
ครัA งละ 

ลูกบาศกเ์มตรละ 
 
 
 

ฉบบัละ 
 

ฉบบัละ 

500.- 
1,000.- 
2,000.- 

 
 

2,000.- 
2,000.- 

 
 

150.- 
150.- 

 
 

5,000.- 
 

5,000.- 

 
 
หมายเหตุ :-  
                  เหตุผลในการประกาศใชข้อ้บญัญติันีA  คือ ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ไดก้าํหนดใหท้อ้งถิ�นมี
อาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการเก็บ ขน และกาํจดัสิ�งปฏิกลูมูลฝอย ประกอบกบั
มาตรา ๗๑  แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ�มเติม 
(ฉบบัที� ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บญัญติัให้ตราเป็นขอ้บญัญติัตาํบล จึงจาํเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัตาํบลนีA  
 


