
 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตรา

ขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา“ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับตําบล  วาดวยการกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและส่ิงเปรอะเปอน  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

(๒) ขอบังคับตําบล  วาดวยการกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและส่ิงเปรอะเปอน  แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ  ๔  บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  ภาชนะ 

ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงานหรือส่ิงที่สรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๖ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   

  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะอาจรวมกับ

หนวยงานของรัฐหรือองคการบริหารสวนตําบลอื่น  ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  หรือ 

อาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได 

  ขอบัญญัตินี้  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนท่ีที่อนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการแทนโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลบานเกาะมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาะ  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมลูฝอย  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๙ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  ในทางสาธารณะ  หรือ 

ที่สาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในที่ซึ่ง 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต  หรือจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลวางไวบนทางสาธารณะ  หรือที่สาธารณะอื่นใด  เวนแต 

จะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถัง 

รับรถขน  เรือขน  หรือสถานที่  เท  เก็บ  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

  (๕)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใดๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงาน  หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

  (๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

ไมใหมีการถายเท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๗)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  (๘)  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และ 

ไมมีกล่ินเหม็นรั่วออกขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได   

ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๙)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตาม  ขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

      (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูล 

      (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาตชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะประกาศกําหนด 

     (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ  ๑๓  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาปฏิบัติถูกตองตามกฎเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต 

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาต  ตองรับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบหาวัน  นับแตไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูไดรับใบอนุญาตจะตองคิดคาบริการจากผูใชบริการ

ไมเกินอัตราที่กําหนดไว  ในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งระเบียบหรือขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๗  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนญุาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

กอนใบอนุญาตส้ินอายุพรอมชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต  แลวใหประกอบกิจการไดจนกวา

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กนัยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ขอ  ๑๘  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชเฉพาะในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ขอ  ๒๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ขอ  ๑๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๒  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ขอ  ๑๕  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๓  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ขอ  ๑๙  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ขอ  ๒๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนตองดวยความในขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  

ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓   

ขอ  ๒๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกาะ   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

(๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

     ก.  วันหนึ่งไมเกิน        ๒๐     ลิตร                                                       เดือนละ 

     ข.  วันหนึ่งเกิน           ๒๐     ลิตร        แตไมเกิน     ๔๐     ลิตร                เดือนละ 

     ค.  วันหนึ่งเกิน           ๔๐     ลิตร        แตไมเกิน     ๖๐     ลิตร                เดือนละ 

     ง.  วันหนึ่งเกิน           ๖๐     ลิตร        แตไมเกิน     ๘๐     ลิตร                 เดือนละ 

     จ.  วันหนึ่งเกิน          ๘๐      ลิตร        แตไมเกิน     ๑๐๐   ลิตร                เดือนละ 

     ฉ.  วันหนึ่งเกิน          ๑๐๐    ลิตร        แตไมเกิน     ๒๐๐   ลิตร                เดือนละ 

     ช.  วันหนึ่งเกิน          ๒๐๐    ลิตร        แตไมเกิน     ๓๐๐   ลิตร                เดือนละ 

     ซ.  วันหนึ่งเกิน          ๓๐๐    ลิตร        แตไมเกิน     ๔๐๐   ลิตร                เดือนละ 

     ฌ.  วันหนึ่งเกิน         ๔๐๐    ลิตร        แตไมเกิน     ๕๐๐   ลิตร                เดือนละ 

(๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 

     ก.  วันหนึ่งเกิน         ๕๐๐    ลิตร        แตไมเกิน       ๗๕๐   ลิตร               เดือนละ 

     ข.  วันหนึ่งเกิน          ๗๕๐   ลิตร        แตไมเกิน     ๑,๐๐๐  ลิตร               เดือนละ 

     ค.  วันหนึ่งเกิน        ๑,๐๐๐  ลิตร        คาเก็บและคาขน 

          ทุก ๆ  ๒๕๐ ลิตร                                                                        เดือนละ 

(๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

     ก.  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน    ๑    ลูกบาศกเมตร                                               ครั้งละ 

     ข.  ครั้งหนึ่ง ๆ  เกิน      ๑    ลูกบาศกเมตร                                          

          คาเก็บและคาขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 

          หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                  ลูกบาศกเมตรละ 

(๔)  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                   ฉบับละ 

 

๒๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

 

 



 

เลขที่รับ........../............ 

คําขอรับใบอนุญาต 

                                      ประกอบกิจการรับ ทําการเกบ็ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย 

 

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

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

 

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

สัญชาติ.............................อยูบานเลขที่........................... หมูที่....................ตรอก/ซอย............................................................... 

ถนน............................................ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต.......................................................... 

จังหวัด.....................................................โทรศัพท.................................................... 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท 

    เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหลงกําจัดอยูที่........................................................... 

    เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจดัอยูที่.......................................... 

    เก็บขนมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่............................................................... 

 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจา ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาพรอมนี้ คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

๓. อ่ืน ๆ ........................................................................................ 

 

 

  

 

 

 

 

   

                       

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

แบบ สม.๑ 

                                       แผนที่ตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



 

 

 

 

                                                     

 
                                   

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

 

  อนุญาตให..........................................................................................................อายุ.............ป  สัญชาต.ิ.............. 

อยูบาน / สํานักงานเลขท่ี..........................หมูท่ี.....................ตรอก / ซอย...............................ถนน................................................ 

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

โทรศัพท....................................................... 

  ขอ ๑. ดําเนินการ  (  ) ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ประเภท................................................................................. พ้ืนท่ีประกอบการ...........................................................ตารางเมตร 

คาธรรมเนียม.........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............  เลขท่ี..........  ลงวันท่ี........ เดือน............................พ.ศ............. 

โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา............................................................................. จํานวนคนงาน...................................... คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี................หมูท่ี................. ตําบล................................................ อําเภอ ................................................................ 

จังหวัด...................................................... โทรศัพท........................................................โทรสาร................................................... 

  ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   (๒)  ..................................................................................................................................................... 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............... เดือน......................................พ.ศ................................... 

 

    ออกให  ณ  วันท่ี ............. เดอืน....................................พ.ศ. ....................... 

 

 

ลงชื่อ...............................................    ลงชื่อ..........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                ผูรับเงิน                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ    

แบบ สม.๒ 



 

เลขท่ีรับ................./..............เลขท่ี........ 

 

                                                         คําขอตออายุใบอนุญาต 

                            ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

 

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

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

ตําบล / แขวง ............................................. อําเภอ / เขต................................................จงัหวัด........................................... 

โทรศัพท.............................................. 

  ขอยืน่คําขอตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรับ ทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตอเจาพนักงาน

ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล...........................  โดยใชชือ่สถานท่ีประกอบกิจการวา................................................. 

พ้ืนท่ีประกอบการ....................................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.......................................คน   

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................... หมูท่ี.................... ตําบลบานเกาะ   อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท..................................... 

  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาพรอมนี้ คือ 

(๑) ใบอนุญาตเดิม 

(๒) อ่ืนๆ ...................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

                                                        (ลงชื่อ) .....................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

                                                                          (........................................................) 
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คําขอตาง ๆ 

 

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

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

 

 

  ขาพเจา.....................................................................................................อายุ...........ป  สญัชาติ.......................... 

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

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

โทรศัพท............................................................ 

  โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................... 

ตารางเมตร    จํานวนคนงาน.............................คน      ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............... หมูท่ี.................ตําบล.................................. 

อําเภอ................................................ จังหวัด.................................................................. 

  ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล..........................................................................

ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

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