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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชว่าด้วยการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  และ
มาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชและนายอําเภอเดชอุดม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  เร่ือง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ
โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชแล้ว  ๗  วัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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“ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเดชท่ีได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้ามูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ  หรืออันตรายจากชุมชน 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะและหมายความรวมถึง  สิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางที่ไม่ใช่ของเอกชน  และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

ข้อ  ๕  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทําเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ  ๖  ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชจัดไว้ให้เฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ ๘ ห้ามผู้ซึ่งมิใช่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชทําการคุ้ย  เขี่ยมูลฝอย 

ในที่รองรับมูลฝอย  รถเก็บ  ขน  หรือที่ทิ้ง  หรือที่กําจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 
ข้อ ๙ ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร

สถานที่ครอบครองไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ 
ข้อ ๑๐  ผู้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอย 

อย่างเพียงพอและถูกต้องด้วยสุขลักษณะทุกอาคาร 
ข้อ ๑๑  ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์นําโรคได้  หรือตามแบบที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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ข้อ ๑๒  เอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อดําเนินการเก็บ
ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยได้รับค่าบริการจากประชาชน  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาต  และการขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย 
(๓) การเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 
ข้อ ๑๓  ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันออกใบอนุญาต  และให้ 

ใช้เพยีงในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชเท่านั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 
ข้อ ๑๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่
กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ได้รับอนุญาตและการที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่อย่าง
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๑๖  ให้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชเป็นเขตพื้นที่ที่จะทําการเก็บ  ขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพื่อไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๗  ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ตามข้อ  ๙  จะต้องให้พนักงานท้องถิ่นหรือบุคคล 
ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๘  ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้กําหนดให้
เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  หรือพื้นที่ที่พนักงานไม่สามารถเข้าไปทําการเก็บ  ขน  เทสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยได้  ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝังหรือวิธีอื่นใดเท่าที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะและ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพบุคคลอื่น 
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เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชมีความพร้อมที่จะดําเนินการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยในพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ก่อนที่จะเข้าดําเนินการและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บ  ขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชจะต้องประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าในที่เปิดเผยอย่างน้อย  ๑๕  วัน 

ข้อ ๑๙  ข้อกําหนดใดไม่มีในข้อบัญญัตินี้  ให้นําพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐   ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้   ต้องระวางโทษตามที่ กํ าหนดไว้ ในพระราชบัญญัต ิ
การสาธารณสุขพ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดชรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สุจิตรา  พาพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเดช 



หลักเกณฑการขอรับใบอนุญาตการขอตออายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

หลักเกณฑ รายละเอียด 

๑.  การขอรับใบขออนุญาต ๑.๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอใบอนุญาตตามแบบของราชการสวนทองถ่ิน 

๑.๒ แนบหลักฐานและเอกสารประกอบ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) รูปถายผูขอรับใบอนุญาต 

 (ข) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ 

 (ค) จํานวนและรายชื่อผูปฏิบัติการบริการพรอมประวัติโดยสรุปทุกคน 

๑.๓ ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

๑.๔ นํารถมาพนสีและขอความ  “รถบริการ………..”  เลขท่ีใบอนุญาต…..../......... 

ชื่อบริษัท…..............................(ถามี)  หมายเลขโทรศัพท…….....…........................... 

หนวยงานท่ีอนุญาต…….................................................. 

๒.  การขอตออายุใบอนุญาต ๒.๑ ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตตามแบบของราชการ 

สวนทองถ่ินกอนวันสิ้นอายุในใบอนุญาต 

๒.๒ แนบหลักฐานและเอกสารประกอบ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) รูปถายของผูรับใบอนุญาต 

 (ข) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ 

 (ค) จํานวนและรายชื่อผูปฏิบัติการบริการพรอมประวัติโดยสรุปทุกคน 

๒.๓ ชําระคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนด 

๓.  การขอรับใบแทนใบอนุญาต ๓.๑ กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหนําเศษเทาท่ีเหลือ 

มาแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๓.๒ กรณีสูญหายใหแจงความตอเจาพนักงานตํารวจและนําสําเนาใบแจงความ 

มาขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๓.๓ ผูประกอบกิจการจะตองยื่นแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบของราชการ

สวนทองถ่ินกําหนดท้ังนี้ภายใน  ๑๕  วันทําการ  นับแตใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย

หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

๓.๔ เม่ือไดตรวจสอบหลักฐานแลวใหรับใบแทนได 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

การเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

๑. ลักษณะของรถเก็บขยะมูลฝอย 

 ๑.๑ ตัวถังตองไมรั่วซึม 

 ๑.๒ ตองปดฝาให มิดชิดมิใหมีการหกเรี่ยราด

ระหวางทางหรือสงกลิ่นเหม็นเปนตน 

 ๑.๓ ตองมีการพนสีหรือขอความวา  “รถบริการ

เก็บ  ขนขยะมูลฝอย”เลขท่ีใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  

หมายเลขโทรศัพท  ชื่อหนวยงานท่ีอนุญาต  เปนตน 

 

 

๒. หลักเกณฑวิธีการในการเก็บขน   

 ๒.๑ เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานตองมิดชิด 

ผูกผาปดปาก  จมูก  สวมถุงมือ  และอาจสวมเสื้อ

สะทอนแสง   

 ๒.๒ การเก็บขยะมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอย 

ไมใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง 

๓. หลักเกณฑวิธีในการกําจัด 

 ๓.๑ ตองถูกหลักสุขาภิบาลและไมกอใหเกิดเหตุ

รําคาญและเปนอันตรายตอสุขภาพตอประชาชน 

ท่ีอยูใกลเคียง 

 ๓.๒ ระบบเตาเผาตองไมทําใหเกิดเขมา  ฝุนละออง 

 ๓.๓ ระบบฝงกลบ  ตองมีระบบรองรับน้ําขยะไปกําจัด 

ไมปลอยใหปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ   

 ๓.๔ ระบบหมักเปนปุยตองไมเกิดกลิ่นและเปนแหลง

แพรแมลงและสัตวนําโรค  หรือ 

 ๓.๕ อาจกําจัดร วมกับหนวยราชการ อ่ืน ท่ี มี

สถานท่ีกําจัด 

 

 

๑. ลักษณะของรถดูดสวม 

 ๑.๑ ตัวถังตองไมรั่วซึม   

 ๑.๒ ตองปดฝาใหมิดชิดมิใหมีการหกเรี่ยราดระหวางทาง

หรือสงกลิ่นเหม็นเปนตน 

 ๑.๓ ตองมีการพนสีหรือขอความใดๆ  วา  “รถบริการ

ดูดสิ่งปฏิกูล”  เลขรหัสใบอนุญาต  ชื่อบริษัท  หมายเลขโทรศัพท  

ชื่อหนวยงานท่ีอนุญาต  เปนตน 

 ๑.๔ อาจมีมิเตอรวัดปริมาตรสิ่งปฏิกูลท่ีดูด  (เพ่ือคํานวณ

คาบริการ) 

๒. หลักเกณฑวิธีการ  ในขณะดูดสิ่งปฏิกูล 

 ๒.๑ ผูปฏิบัติงานตองสวมถุงมือ  มีผาปดปาก  ปดจมูก 

 ๒.๒ ควรใชน้ํ ายาดับกลิ่นขณะทําการดูดสิ่งปฏิ กูล 

เพ่ือปองกันมิใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนคนขางเคียง 

 ๒.๓ เม่ือดูดสิ่งปฏิกูลเรียบรอยแลวตองทําความสะอาด

และฆาเชื้อโรคบริเวณปลายสายดูด 

๓. หลักเกณฑวิธีการกําจัด 

 ๓.๑ ตองมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  

เชน  ตองเปนแบบถังเกรอะ  (Septic  tank)  ซ่ึงมีขนาดใหญ

เพียงพอท่ีจะเก็บกักไดนานถึง  ๒๘  วัน  เพ่ือใหเกิดการ 

ยอยสลายสิ่งปฏิกูล  ระบบ  Anaerobic  หรืออาจเปนการ

ยอยสลายโดยการใชอากาศ  Aerobic  ก็ได 

 ๓.๒ กากเหลือท้ิงจากการยอยสลายตองตากแหง   

หรือกําจัดโดยวิธีการอ่ืนก็ได  แตตองไมใหเปนแหลงแพรพันธุ

แมลงวัน 

 ๓.๓ อาจกําจัดรวมกับหนวยราชการอ่ืนท่ีมีสถานท่ีกําจัด 

๔. ผูใหบริการ 

 ๔.๑ พูดจาสุภาพเรียบรอย 

 ๔.๒ สุขภาพสมบูรณ 

 ๔.๓ ใชอุปกรณปองกันตนเองเพ่ือความปลอดภัย 

 ๔.๔ ไมติดสารเสพติด 

 ๔.๕ ตรวจสุขภาพประจําป  อยางนอยปละครั้ง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

อัตราคาธรรมเนียมรายเดือน 

(เลือกปรับใชจากระดับนอยไปหามาก) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. คาเก็บขนขยะมูลฝอย 

๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน 

๕๐๐  ลิตร 

 ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร เดือนละ 

 ข. วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตรแตไมเกิน  ๔๐  ลิตร เดือนละ 

 ค. วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตรแตไมเกิน  ๖๐  ลิตร เดือนละ 

 ง. วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตรแตไมเกิน  ๘๐  ลิตร เดือนละ 

 จ. วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ฉ. วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ช. วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ซ. วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร เดือนละ 

 ฌ. วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร เดือนละ 

***จะคํานวณสูงสุดไดถึงเดือนละไมเกิน  ๒,๐๐๐  บาท*** 

 

 

 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๕๐ 

 

 

 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๒๐ 

๑๔๐ 

๒๐๐ 

 

 

 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๔๐ 

๑๖๐ 

๒๕๐ 

 ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 

๕๐๐  ลิตร 

 ก. วันหนึ่งเกินกวา  ๕๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

  (๑  ลูกบาศกเมตร) เดือนละ 

 ข. วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนทุกๆลูกบาศกเมตร

หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

 

๑๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐๐ 

 

๒,๕๐๐ 

 ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

 ก. ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

  หรืออาจกําหนดเปน 

  (๑) ตั้งแต  ๑๐๐-๒๐๐  ลิตร 

  (๒) เกินกวา  ๒๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร 

  (๓) เกินกวา  ๔๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๖๐๐  ลิตร 

  (๔) เกินกวา  ๖๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๘๐๐  ลิตร 

  (๕) เกินกวา  ๘๐๐  ลิตรแตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

   (๑  ลูกบาศกเมตร) 

 ข. ครั้งหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตรคาเก็บและขนสงทุก ๆ   

           ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

 

๘๐ 

 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๑๐ 

 

 

๑๒๐ 

 

๑๐๐ 

 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๑๐ 

๑๒๐ 

 

 

๑๓๐ 

 

๑๒๐ 

 

๙๐ 

๑๐๐ 

๑๑๐ 

๑๒๐ 

๑๓๐ 

 

 

๑๔๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๓๐ 

๑๔๐ 

๑๕๐ 

 

 

๑๕๐ 
 

 



-๒- 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

อัตราคาธรรมเนียมรายเดือน 

(เลือกปรับใชจากระดับนอยไปหามาก) 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. คาเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล 

๒.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ก. ลูกบาศกเมตรแรกหรือต่ํากวา ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

 3ข. ลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป 

  (๑) เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

 

 

 

  (๒) เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ   

                 6๑  ลูกบาศกเมตร   

 

 

๕๐ 

หรือ 

๑๐๐ 

 

๓๐ 

หรือ 

๕๐ 

 

๕๐ 

หรือ

๑๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

หรือ 

๑๕๐ 

 

๕๐ 

หรือ 

๘๐ 

 

๑๐๐ 

หรือ 

๑๕๐ 

 

 

๑๕๐ 

หรือ 

๒๐๐ 

 

๘๐ 

หรือ 

๑๑๐ 

 

๑๕๐ 

หรือ 

๒๐๐ 

 

 

๒๐๐ 

หรือ  

๒๕๐ 

 

๑๐๐

หรือ

๑๕๐ 

 

๒๐๐

หรือ

๒๕๐ 

๓. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๓.๑ รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

 หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

 หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

๕,๐๐๐  

/ป 

๕,๐๐๐  

/ป 

   

 

หมายเหตุ ผูใดสรางสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมากยอมตองจายคาเก็บขนกําจัดมาก 

 ในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดเก็บขนควรคํานวณรวมคากําจัดดวยเพ่ือความคุมทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอเลขท่ี..................../๒๕๕............. 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................................. 

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

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

 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ..............ปสัญชาติ................... 

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

อําเภอ.................................................จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท.......................................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................................................................... 

(  ) สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารประเภท............................................................ 

 โดยมีพ้ืนท่ี...................ตารางเมตร 

(  ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................................................... 

 มีคนงาน...................คนใชเครื่องจักรขนาด.............................แรงมา 

(  ) กิจการตลาดท่ีมีการจําหนาย..........................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 

(  ) การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะจําหนายสินคาประเภท....................................................... 

(  ) กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจประเภท 

o เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................................. 

o เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................................ 

o เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดอยูท่ี............................................................................................... 

o เก็บขนและกําจัดมูลฝอยโดยมีระบบกําจัดท่ี................................................................................... 

ตอ...........(เจาพนักงานทองถ่ิน).......................................................................พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร

และหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวกไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาตขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาตจํานวน  ๒  ฉบับ 

๓. สําเนาทะเบียนบานจํานวน  ๒  ฉบับ 

๔. อ่ืน ๆ........................................................................................................................................ 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ                                        

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

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



-๒- 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

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

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

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

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

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

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

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

 

(ลงชื่อ)...................................................เจาพนักงานสาธารณสุข               

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

 ตําแหนง............................................................ 

 

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

(  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการเพราะ      

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

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

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

  

 

(ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

ตําแหนง..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอเลขท่ี............../๒๕๕........... 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

 

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

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

อําเภอ..........................................................จังหวัดอุบลราชธานี  หมายเลขโทรศัพท.................................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ประเภท  ............................................................ตามใบอนุญาตเดิมเลมท่ี...............เลขท่ี...................../...................

ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ......................ตอ..............(เจาพนักงานทองถ่ิน)........................ 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยดังนี้  คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบาน 

๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ๓.๑ ................................................................................................................................................... 

 ๓.๒ ................................................................................................................................................... 

๔. อ่ืน ๆ................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 

(  ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้........................................................ 

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

(  ) เห็นควรไมตออายุใบอนุญาตเพราะ............................................................................................ 

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

 

 

(ลงชื่อ)............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

ตําแหนง...................................................... 



คําขอเลขท่ี.............../................ 

 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

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

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

ตําบล................................อําเภอ..................................................จังหวัดอุบลราชธานี   โทรศัพท..............................

โทรสาร............................................ 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท.....................................................................

เลขท่ี......................ออกใหเม่ือวันท่ี............................เดือน.....................................................พ.ศ...................... 

และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี..............เดือน..................................................................พ.ศ......................... ...... 

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตเหตุผล.................................................................. 

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

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลวคือ 

(  ) หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 

(  ) ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 

(  ) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก........................................................................................................ 

 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 (  ) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

   

  

(ลงชื่อ)............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

วันท่ี.................................. 
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