
 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 
เรื่อง   การเก็บ  ขน  และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  วาดวยการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกุดลาดโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด   

และนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  เรื่อง  การเก็บ  ขน 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลกุดลาด  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี 

อํานาจออกระเบียบประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  

หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “สถานที่”  หมายความวา  ท่ีซึ่งไมใชอาคารและมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซึ่งองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเอกชนผูไดรับอนุญาตจะตองดําเนินการรับทํา  การเก็บ  ขน  กอง  จัดการขยะ   

ของเสียอันตรายและส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรอืโดยไดรับประโยชนตอบแทน  ดวยการคิดคาบริการ 

จะตองดําเนินการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๗ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดเปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  อาจมอบใหบุคคลใด 

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการก็ได 
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หมวด  ๒ 

การเกบ็  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมขีึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  และมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ฯลฯ  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลกุดลาดจัดไวให 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลในท่ีรองรับมูลฝอย 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและหรือ

มูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารหรือสถานท่ีประเภทใดในบริเวณใด  ควรแกการเก็บขน 

และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะมีหนังสือแจง 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ 

ไวในท่ีเปดเผยบริเวณท่ีอาคารนั้นหรือสถานที่นั้นตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตประกาศแลว   

เมื่อครบกําหนดสิบหาวันแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีตองใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ฝายเดียวเทานั้น  เก็บ  ขน  และหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานที่นั้น  โดยเสียคาธรรมเนียม 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล   

และหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๒  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ หามมิใหผูใดถาย  เท  คุยเขี่ย  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล  และหรือมูลฝอยนอกที่รองรับ 

ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  จัดใหมีขึ้น  เวนแตเปนการกระทํา 

ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอํานาจหนาที่หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๕ หามมิใหผูใดคุยเขี่ย  ขุด  ขน  มูลฝอยในท่ีรองรับขยะมูลฝอย  รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย   

หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ  เวนแตเปนการกระทําของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ 

หรือผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ หามมิใหผูใด  ขน  นําพา  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ 

เวนแตจะไดใสในภาชนะหรือท่ีมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินรั่วซึมออกมาภายนอกและตองไดรับอนุญาต 

เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น  ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกยานพาหนะโดยสารทางบกและทางน้ํา   

ซึ่งไดจัดหองสุขาท่ีถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ขอ ๑๗ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึมและไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงาน 

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๘ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ   ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแก็ส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ การเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยขามเขตทองถิ่นกันจะตองปฏิบัติ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

    (๑)  เจาพนักงานทุกทองถิ่นที่จะพิจารณาอนุญาตใหผูไดรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

และหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  โดยแจงวาจะนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัด  ณ  เขตทองถิ่นอื่น 

เจาพนักงานทองถิ่นจะตองตรวจสอบวามีใบอนุญาตการกําจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยนั้นจึงจะอนุญาต   

ใหเก็บขนโดยทําเปนธุรกิจได 

    (๒)  กรณีที่ผูใดไดรับอนุญาตการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยในเขตทองถิ่น 

ตนทางแลวนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปกําจัดในเขตทองถิ่นปลายทาง  โดยคิดคาบริการทั้งการเก็บ   

ขน  และการกําจัดผูประกอบการตองขอใบอนุญาตทําการเก็บขนจากเจาพนักงานทองถิ่นตนทางและขอใบอนุญาต 

ทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทาง  ซึ่งผูประกอบการคิดคาบริการไดในอัตราท่ีทองถิ่นตนทาง 

และปลายทางกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่นนั้น  ทั้งนี้  หากมีการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย 
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ผานทองถิ่นอื่น  นอกจากทองถิ่นตนทางและทองถิ่นปลายทางจะตองแสดงใบอนุญาตทําการเก็บขน 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตนทางและขอใบอนุญาตทําการกําจัดจากเจาพนักงานทองถิ่นปลายทางรวมทั้ง 

หลักฐานการขออนญุาตทํากิจการนอกเขตตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  ดวย   

    (๓)  กรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  โดยคิดคาบริการ  

ในเขตทองถิ่นหนึ่ง  แลวนํามากําจัดโดยการถมที่หรือโดยวิธีการอื่นใด  ในที่ซึ่งอยูในอีกเขตทองถิ่นหนึ่ง  

บุคคลผูมีกรรมสิทธิ์หรือผูครอบครองที่ดินนั้นจะตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 

ขอ ๒๐ หามมิใหผูใดขุดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย  หรือนําส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอยไปฝงหรือถม   

ในท่ีดินใดหรือโดยวิธีการอื่นใด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 

หมวด  ๓ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกาํจัดส่ิงปฏิกูลและหรือมูลฝอย 

 

ขอ ๒๑ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  (สม. ๑)  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกุดลาดกําหนด 

ขอ ๒๓ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดาํเนนิกจิการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่องคการบริหาร 

สวนตําบลกุดลาดกําหนด  ดังนี้ 

    (๑) เก็บขนมูลฝอยใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยเหลือตกคาง  ขณะขนยายตองไมทําให   

มูลฝอยตกหลนหรือฟุงกระจายตามทองถนน 



 หนา   ๒๒๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๒) หลักเกณฑในการบําบัด 

     (๒.๑)  มีระบบกําจัดถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  ระบบเตาเผา  ระบบฝงกลบหรือระบบ 

หมักเปนปุย 

     (๒.๒)  ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

     (๒.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล   

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใดและมีใบอนุญาตในการกําจัด 

ขอ ๒๔ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว   

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  (สม. ๒)   

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดรับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุกราย   

โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดในกรณี 

ผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันเริ่ม 

การใหบริการ  ท้ังนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการขั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

    (๑)  รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไวในขอ  ๒๓  ตลอดเวลาทียั่งดาํเนินการตามใบอนุญาต 

    (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๓ 

    (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับ 

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 



 หนา   ๒๒๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  (สม. ๓)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระ 

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิได 

ชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๓๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

ขอ ๓๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  (สม. ๔)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๒ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  (สม. ๔)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ภายใน 

สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

    (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๔ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

    (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบ  (สม. ๒)  ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้ง 

ลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

    (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

    (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๒๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๕ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดโดยงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๓๖ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบ  (สม. ๑) 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบ  (สม. ๒) 

    (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชตามแบบ  (สม. ๓) 

    (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชตามแบบ  (สม. ๔) 

ขอ ๓๗ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน 

สิบหาวัน  กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๘ ในกรณีระหวางที่ยังไมมีผูขออนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยทางองคการบริหารสวนตําบลกุดลาดจะดําเนินการจางเหมาแรงงานจัดเก็บขยะภายในเขต 

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดลาด  โดยใหเจาของบานหรือเจาของสถานที่รวบรวมมูลฝอย 

บรรจุถุงพลาสติก  รอรับการบริการจากองคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔๐ ภายหลังขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลว  หากมีกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ออกบังคับใช  ใหบังคับใชตามกฎกระทรวงนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กฤตรัตนชัย  ทองเรือง   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุลาด 



 

 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลกดุลาด 
เรื่อง การเกบ็ ขนและกาํจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  2560 
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                  และลกูบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ                                ๒๕๐ 
             ๑.๒ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 
                   ครึ่งลูกบาศก์เมตร                                                               ๑๕๐ 
 
 ๒       อัตราค่าเกบ็และขนมูลฝอยทั่วไป 
          2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับอาคารหรือเคหสถาน 
              ทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน 500 ลิตร 
           - วันหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร                                          เดือนละ           35 
           - วันหน่ึงเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 40 ลิตร                       เดือนละ          45                                     
           - วันหน่ึงเกิน 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 60 ลิตร                       เดือนละ          65       
           - วันหน่ึงเกิน 60 ลิตรแต่ไม่เกิน 80 ลิตร                       เดือนละ          95  
          - วันหน่ึงเกิน 80 ลิตรแต่ไม่เกิน 100 ลิตร                      เดือนละ          115    
          - วันหน่ึงเกิน 100 ลิตรแต่ไม่เกิน 200 ลิตร                    เดือนละ          230   
           - วันหน่ึงเกิน 200 ลิตรแต่ไม่เกิน 300 ลิตร                   เดือนละ          315   
          - วันหน่ึงเกิน 300 ลิตรแต่ไม่เกิน 400 ลิตร                    เดือนละ          415     
           - วันหน่ึงเกิน 400 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร                   เดือนละ          515  
    
          2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงานอุสาหกรรม 
           หรือสถานที่ซึ่งมีปรมิาณขยะมูลฝอยวันหน่ึงเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
           - วันหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                                   เดือนละ        2,500 
           - วันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บหรือขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร   
              หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร                                       เดือนละ         2,500   
            
          2.3 ค่าเก็บหรือขนมูลฝอยเป็นครัง้คราว ครั้งหน่ึง  
           - ไม่เกิน 500 ลิตร                                                    ครั้งละ         120 
           - เกิน 500 ลิตรแต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                       ครั้งละ         200 
           - เกิน 1 ลกูบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ ลูกบาศก์เมตร ในอัตรา 
             ต่อหน่วย (เศษไมเ่กินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วย/ 
             เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คดิเป็นหน่ึงหน่วย)                  ครั้งละ        240 



 

 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลกดุลาด 
เรื่อง การเกบ็ ขนและกาํจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  2560   

 
 

ลําดบัที ่                           ประเภท                                                      อัตรา 
                                                                                              ค่าธรรมเนียม 
                                                                                                  (บาท) 

  3      การเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื้อ 
            3.1 ค่าเกบ็และมูลฝอยตดิเชื้อเปน็รายเดือน 
          - นํ้าหนักวันหน่ึงไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
            หรือปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร                                        เดือนละ       500 
          - นํ้าหนักวันหน่ึงเกิน 2 กิโลกรัม หรือปริมาณเกิน 13 ลิตร    
             ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรมั หรือทุก ๆ 13 ลิตร หรือเศษของ 
             แต่ละ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร                            เดือนละ       500 
              (เศษไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือไม่เกิน 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
                   เศษเกิน 6.5 ลิตร หรือเกิน 1 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
 
            3.๒ ค่าเกบ็และขนมูลฝอยตดิเชื้อเปน็ครั้งคราว 
              3.๒.1 ค่าบริการ                                                                5,000   
              3.๒.2 ค่าเก็บและขน      
                 - ปริมาณไม่เกิน 100 ลิตร หรือนํ้าหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ครั้งละ      130   
                - ปรมิาณเกิน 100 ลิตร หรอืนํ้าหนักเกิน 15 กิโลกรมั ให้คิดเป็น 
                  หน่วยทุก ๆ 100 ลิตร หรอืทุก ๆ 15 กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย 
                   หน่วยละ                                                                         130    
                (เศษไม่เกิน 50 ลิตร หรือไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม ใหค้ิดเป็นครึ่งหน่วย 
                  เศษเกิน 50 ลิตรหรือเกิน 7.5 กิโลกรมั ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย)      
                       
  4      อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสําหรับการรับ 
            ทําการเก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย 
            รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  
           4.1 รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป          ฉบับละ         3,000  
           4.2 รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป                 ฉบับละ         5,000 
           4.3 รับทําการเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ                         ฉบับละ        10,000 
           4.4 รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                ฉบับละ        15,000 



 

 

แบบ สม. ๑ 
แบบคําขอรบัใบอนญุาต 

เขียนที่………………………………… 
วันที่…….เดือน………………….พ.ศ………… 

        ข้าพเจ้า......................................…………………………………อายุ….……………….ปี สญัชาติ…………………….…. 
อยู่บ้านเลขที่…….….หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย......................... ถนน………..………… แขวง/ตําบล…………………..... 
เขต/อําเภอ………………..……เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ....................จังหวัด…………………………………………...……. 
โทรศัพท…์……………………………………..……..….โทรสาร...................................................... 
      ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจประเภท 
        ( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหน่งกําจัดที่……………….……………………..…………………………………..………. 
        ( ) เก็บขนและกําจัดสิง่ปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที่…………………………………………………………………..……. 
        ( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่……………..……………………………..………………………………………..…. 
        ( ) เก็บขนและกําจัดมลูฝอย โดยมีระบบกําจัดที่……………………………………..…………………………………... 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...............................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
มาด้วยแล้ว  คอื 
        ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 ฉบับ 
        ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
        ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
           3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        4. อ่ืน ๆ 
           4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
           4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
แผนทีส่ังเขปแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการ มีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                 (ลงช่ือ)………………………………………....…………….ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                         (……..…………………………………….………) 
 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
           ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี............................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
           ( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
                             (ลงช่ือ) .......................................................... เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                       (.........................................................) 
                            ตําแหน่ง ........................................................  
                                              วันที่......../........./........ 
 
ความเหน็ปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลกดุลาด 
          ( ) เห็นสมควรอนุญาต 
          ( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                                            (ลงช่ือ) .......................................................... 
                                                      (.........................................................) 
                                              ตําแหน่ง........................................................ 
                                                         วันที่......../........./........ 
 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
             ( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             ( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                        (ลงช่ือ).......................................................... 
                                                  (.........................................................) 
                                       ตําแหน่ง........................................................  
                                                       วันที.่......./........./........ 



 

 

แบบ สม. 2 

 
 

  ใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจัดสิ่งปฏกิลูหรือมูลฝอย 

เล่มที.่................เลขที.่.................ปี.................. 
 
                    อนุญาตให.้.................................................................อายุ ..............ปี  สญัชาติ.......................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี............... หมู่ที ่............ ตรอก/ซอย ................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................... 
 
                    ข้อ 1 ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท...................................................................................................ค่าธรรมเนียม................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที.่................เลขที.่..................ลงวันที่.............เดือน......................................พ.ศ. ................ 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.........................................................................................จํานวนคนงาน............................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............. หมูท่ี่ ............ ตรอก/ซอย ................................. ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................... 
 
                    ข้อ 2 ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
                     (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 25๖๐ 
                     (  ) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                           ออกให้ ณ วันที่................เดือน............................................พ.ศ. ........................... 
              ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ................... 
 
 
(ลงช่ือ)..............................................................               (ลงช่ือ)............................................................... 
        ( .......................................................... )                       ( ............................................................ ) 
                หัวหน้าส่วนการคลัง ผู้รับเงิน                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด  
 
คําเตือน  1) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
            2) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 



 

 

แบบ สม. ๓ 

 
 

คําขอต่ออายุ 
ใบอนญุาตประกอบกิจการ รบัทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย 

 
เลขที่รับ .............. /................ 

เขียนที่………………………………… 
วันที่…….เดือน………………….พ.ศ………… 

 
                  ข้าพเจ้า......................................………………………… อายุ….……….ปี   สญัชาติ……….…………….…. 
อยู่บ้านเลขที่…….….หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย.......................... ถนน…………..………… แขวง/ตําบล………………....
เขต/อําเภอ………..……เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. .....................จงัหวัด……………………....……. 
โทรศัพท…์……………………………………..……..….โทรสาร...................................................... 
                 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยประเภท .......................................................................... ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด  
โดยใช้ช่ือกิจการว่า ....................................................................................... จํานวนคนงาน..........................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............. หมูท่ี่ ............ ตรอก/ซอย ................................ ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................ 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................... 
               พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
                1. ใบอนุญาตเดิม 
                2. .............................................................................................................................................. 
                3. .............................................................................................................................................. 
                4. .............................................................................................................................................. 
 
               ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ    
 
 
 
                                            (ลงช่ือ).............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                     (..........................................................) 



 

 

แบบ สม. ๔ 
 
 

คําขออนญุาตการตา่ง ๆ 
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการ รับทาํการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

 
เลขที่รับ............../................ 
 

เขียนที่………………………………… 
วันที่…….เดือน………………….พ.ศ………… 

 
                  ข้าพเจ้า......................................…………………………อายุ….………….ปี สญัชาติ…………………….…. 
อยู่บ้านเลขที่…….….หมู่ที ่.......... ตรอก/ซอย......................... ถนน………..………… แขวง/ตําบล…………………..... 
เขต/อําเภอ………..…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ...............................จังหวัด……………………………………..……. 
โทรศัพท…์……………………………………..……..….โทรสาร...................................................... 
ช่ือกิจการว่า........................................................................................จํานวนคนงาน......................................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............. หมูท่ี่ ............ ตรอก/ซอย ................................. ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท.์................................................โทรสาร............................................... 
ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฉาง ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ ................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                          (ลงช่ือ).............................................................ผู้ขออนุญาต 

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



 

 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุ 

    จํานวนเงิน                       ใบเสร็จรบัเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่   เลขท่ี   วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 

 
คําเตือน 
             ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยท่ีเปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการ 
             ๒. ต้องย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
             ๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๒ 
                  ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
             ๔. การขอต่อใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีไปด้วย 

 
 

 


