
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเตย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลเตย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริการสวนตําบลเตย 

และนายอําเภอมวงสามสิบ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเตย  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลเตย  แลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ  ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ   

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

มูลฝอยที่ปนเปอนหรอืมีสวนประกอบของวตัถทุี่อาจเปนอนัตรายหรือกระทบตอสุขภาพอนามัยของบคุคล   

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เชน  หลอดไฟ  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่  กระปอง  หรือภาชนะอื่นใด 

ที่ใชบรรจุสารเคมี  หรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายขางตน 

 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรงราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจร 

 “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่ 

หรือทางสาธารณะที่จัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถ 

บริโภคไดทันที  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น   

หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลเตย  เปนอํานาจหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเตย  แตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเตยอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเตย 

ขอ  ๗ หามใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  ลําหวย  คลอง  คู  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเตย   

จัดตั้งไวโดยเฉพาะ 

ขอ  ๘ หามใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด   

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ  ๙ หากผูใดมีความประสงคขอรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองใชถังรับ 

ที่ทางองคการบริหารสวนตําบลเตยจัดใหเทานั้น  มิเชนนั้นองคการบริหารสวนตําบลเตยจะไมใหบริการ

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๐ หามใหผูใดถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ  ๑๑ หามใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน   

สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเตย  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเตย  เทานั้น 

ขอ  ๑๒ หามใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  หรือสถานที่ 

พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเตย  เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลเตย 

ขอ  ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ  ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร 

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๖ หามใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกดิมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๑๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตามขอ  ๑๖  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๘ หามใหผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่  ถังรับ  หรือภาชนะอื่นใด 

ที่จัดใหเปนที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยของผูอื่น  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูนั้น 

ขอ  ๑๙ ผูใดประสงคขอรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ใหย่ืนคําขอรับบริการจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอยตามแบบแนบทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ไมมีความประสงคขอรับบริการ 

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๙  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  (ตองแยกขยะกอนเผา)  ฝง  หรือวิธีอ่ืนใด 

ที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๒๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  มีความประสงคจะยกเลิกการรับบริการ 

จัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมลูฝอย  ตองแจงใหองคการบริหารสวนตาํบลเตยทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 

 ขอ  ๒๒ ผูใดรับบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตองจายคาธรรมเนียมทุกเดือนตามบัญชี 

อัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๓ หามใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๒๔ ผูใดประสงคจะดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิน่พรอมกับหลักฐานตาง ๆ   ตามที่องคการบริหารสวนตาํบลเตยกําหนด 

 ขอ  ๒๕ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไป 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเตยกําหนด 

ขอ  ๒๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ 

ของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว   

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

 ขอ  ๒๗ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๘ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันเริ่มการใหบริการ 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือ 

แจงพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๕  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 

 (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๗  และขอ  ๒๘ 

 (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติ   

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเตย 

ขอ  ๓๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได 

จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ  ๓๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเตย 

ขอ  ๓๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๓๔ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๓๕ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบ 

ถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐานตามที่กําหนด 

ขอ  ๓๖ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

 (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมเทานั้น 

 (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๗ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

 (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

 (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๓๙ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถกูส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตองถูกส่ังพัก 

ใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๔๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเตย 

ขอ  ๔๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๑๘  ขอ  ๒๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ  ๔๒ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๐  เปนเวลานานติดตอกัน  ๓  เดือน  องคการบริหาร 

สวนตําบลเตย  มีสิทธิที่จะระงับการใหบริการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได  หรือตามคําส่ังของ 

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

ขอ  ๔๓ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๔๔ ผูใดฝาฝนขอบญัญัตนิี้ในขอ  ๒๘  ขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๕ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอ  ๓๕  ขอ  ๓๗  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอใดขอหนึ่ง  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตจะเปนการฝาฝนตามขอ  ๔๑  ขอ  ๔๒   

ขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  ขอ  ๔๖ 

ขอ  ๔๗ นายกองคการบริหารสวนตําบลเตยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สด  มุระภา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเตย 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย 
เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับ ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

๑.๑)  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

 ก. เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก ลูกบาศกเมตรละ 

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป 

 ข. เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอลูกบาศกเมตรละ 

   (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

๑.๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณและมูลฝอยวันหนึ่ง   

ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 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 

 

 

๔๐ 

๖๐ 

๘๐ 

๑๐๐ 

๑๒๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๑.๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 ก. วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร เดือนละ 

 ข. วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร   

  หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑.๔)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ 

 ก. ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 

 ข. เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

 หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 



-  ๒  - 

ลําดับ ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน   

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการ 

ก.  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ 

ข.  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งละ 

ค.  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว ครั้งละ 

ง.  ใหบริการสุขาชั่วคราว ครั้งละ 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 



แบบคําขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

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

 
 ขาพเจา..................................................................................อายุ.................ป  สัญชาติ............................. 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน....................................ตําบล................................. 
อําเภอ..............................................จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
 ขอยื่ นความจํ านงใหองคการบริหารส วนตํ าบล เตย   เข าดํ า เนินการจัด เ ก็บขยะมูลฝอย ท่ี   
(บานเลขท่ี/บริษัท).....................................................หมูท่ี.............  ตําบลเตย  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ...................กิโลกรัม  เปนขยะมูลฝอยประเภท............................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 พรอมนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้ 
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัว...........................................................(ประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ) 
 ๒. สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๑  ............................................................................................................... 
  ๓.๒  ............................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความตามท่ีปรากฏตามแบบคําขอฉบับนี้เปนจริงทุกประการ  และขาพเจายินยอม 
ท่ีตองชําระคาจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย  เดือนละ  ๔๐  บาท  และคาธรรมเนียมอ่ืนตามขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลเตย  เรื่อง  การกําจัดปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๒  กําหนดไว 
 
 
         ลงชื่อ.................................................. 
      (.................................................) 
 
 
 
 
 



แบบ  สม. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เลขท่ีรับ................../................... 

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

 
 ขาพเจา............................................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................โทรศัพท...............................โทรสาร................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ประเภท.................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเตย  โดยใชชื่อกิจการวา 
................................................................................................................................จํานวนคนงาน................................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............หมูท่ี..........ตําบล..................................อําเภอ....................................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท...................................................................................โทรสาร.............................................................................. 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 
 ๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
 ๕.  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
 ๖.  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ)...........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
      (...........................................................) 
 
 



สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี..................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ................................ 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  ............................................................. 
   ๒)  ............................................................. 
   ๓)  ............................................................. 
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
      (..........................................................) 
     ตําแหนง............................................................ 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
      (..........................................................) 
          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเตย 
      วันท่ี............../................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
     (......................................................) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 
          วันท่ี............./................/................ 



แบบ  สม. ๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 
เลมท่ี.............เลขท่ี................ป.............. 
 
 อนุญาตให.........................................................................................อายุ................ป  สัญชาติ.................... 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..........................ถนน...........................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...................................โทรศัพท...............................โทรสาร................................. 
 ขอ  ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ประเภท.............................. 
คาธรรมเนียม...............บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ...............   
โดยใชชื่อกิจการวา.............................................................................................................................................................. 
จํานวนคนงาน...............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี........หมูท่ี........ถนน.............................ตําบล/แขวง.................................... 
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................โทรศัพท......................................โทรสาร............................. 
 ขอ  ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  (๒) อ่ืน ๆ 
   (๒.๑)  .................................................................................................................... 
   (๒.๒)  .................................................................................................................... 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 ออกให  ณ  วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
ลงชื่อ....................................................        ลงชื่อ.......................................................... 
      (...................................................)    (..........................................................) 
   ผูรับเงิน        นายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 
 
 
คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
 ๒)  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 



แบบ  สม. ๓ 
คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
 
เลขท่ีรับ..................../..................... 

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

 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ................ป  สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน...............................ตําบล/แขวง................................ 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................โทรศัพท.................................โทรสาร................................. 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
ประเภท..................................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 
โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................หมูท่ี.........ถนน..........................................ตําบล/แขวง..................................................... 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................โทรศัพท.................................โทรสาร.................................. 
 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 
 ๑)  ใบอนุญาตเดิม 
 ๒)  ............................................................................................................................................. 
 ๓)  ............................................................................................................................................. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
        (ลงชื่อ)...............................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 
      (...............................................) 
 



สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี..............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
   ไมครบ  คือ 
   ๑)  .................................................................................. 
   ๒)  .................................................................................. 
   ๓)  .................................................................................. 
 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
     (............................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลเตย 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
      (..........................................................) 
          ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเตย 
      วันท่ี............../................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  )  อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 
(  )  ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
     (......................................................) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 
          วันท่ี............./................/................ 



แบบ  สม. ๔ 
คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เลขท่ีรับ..................../........................... 
 

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

 
 ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป  สัญชาติ........................... 
อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.............................ถนน............................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................โทรศัพท................................โทรสาร................................. 
โดยใชชื่อกิจการวา.......................................................................................................จํานวนคนงาน...........................คน 
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี....................หมูท่ี.........ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................โทรศัพท......................................โทรสาร................................. 
 
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเตย  ดวยขาพเจามีความประสงค 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงชื่อ).................................................ผูขออนุญาต 
      (.................................................) 

 


