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หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา 
 

เหตุผล 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. 25๖๒) ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความ
สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลลานสกา เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับตำบลลานสกา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔4  
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลลานสกา 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. 25๖๒) ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบท 
บัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 33 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และ
นายอำเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา นับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลลานสกา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔4  และให้
ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3 นี้แทน  

ข้อ 4  บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือ ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 5  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่
อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ
นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  

  /มูลฝอยที่เป็นพิษ... 
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  “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด 

  “น้ำชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยซึ่ง
อาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกาแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี   
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว 

ข้อ 6 การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ให้เป็น
อำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา   

 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อาจมอบให้บุคคลใด ดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้  

 บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดของเสีย
อันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือกำจัดขยะมูลฝอย 
หรือเขตพ้ืนทีท่ี่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตให้ 

/บุคคลใด... 
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บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และระเบียบปฏิบัติไดต้ามความจำเป็น  

ข้อ ๘  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนหรือ
กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มอบให้
บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ตามอัตราที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

ข้อ 9  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ เก็บ ขน และกำจัดขยะ   
มูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สกา การจัดการขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะนอก 
จากในท่ีที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจัดไว้ให้  
 (๒) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย ที่ถูก
สุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศกำหนด 
 (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือทำการถ่าย  เท  ทิ้ง  กอง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น  
 (4) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ยหรือทำการใดๆ ในที่รองรับ รถเข็น หรือท่ีพักขยะมูล
ฝอยใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เว้นแต่เป็นการกระทำของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (๕) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ทำการกำจัดขยะมูลฝอยอันอาจทำให้
เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่ได้กระทำโดยวิธีที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทำตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (6) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปล่า ปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิด 
เหตุเดือดร้อนรำคาญ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องทำการจัดเก็บ ขน และกำจัด ตาม
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  เมื่อพ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างเปล่านั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือ 
กระทำการไม่แล้วเสร็จ โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ มูล
ฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้  
 (7) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยทั่วไป 

/ข้อ 10.... 



-๔- 

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็น
ธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดย
ทำเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้  

 (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการดำเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำจัดมูลฝอย 
 (๕) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 

ความพร้อมด้านกำลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  และวิธีการบริหารจัดการ 
 (๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนนิกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันกลิ่นและสัตว์

แมลงพาหะนำโรคได้ มีฝาปิด-เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ  ไม้กวาด  น้ำยาฆ่าเชื้อโรค 

(เช่น ไลโซน ๕%) 
  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อ
บริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

/(1.2) ต้องจัดให้มี... 

รถดูดสิ่งปฏิกูล 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

ใบอนุญาตเลขท่ี............./..................... 
ชื่อ....................(บริษัทหรือเจ้าของกิจการและหมายเลขโทรศัพท์) 
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 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มส้นสูงถึงแข้งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.3) กรณีที่ไม่มรีะบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไปกำจัด 

ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

 (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๒) มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
  (๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน              

แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
  (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค 
  (๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกดิเหตุรำคาญ 

 (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนมูลฝอย  
 (๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้  
  (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไม่รั่วซึม  มีลักษณะปกปิด เป็น

แบบที่ง่ายต่อการบรรจุ  ขนถ่าย  และทำความสะอาดง่าย 
  (๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหลตลอด

การปฏิบัติงาน  และนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย 
  (๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด 

ความรำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล  เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
   (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานระดับที่ขน
ถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป  หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะ
ปฏิบัติงาน 
   (3.๑.5) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอยให้รู้ว่าเป็น
ยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอย และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออก
ใบอนุญาต ชื่อบริษัท หรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

/(3.2) หลักเกณฑ์... 

รถเก็บขนมูลฝอย 
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

ใบอนุญาตเลขท่ี............./..................... 
ชื่อ....................(บริษัทหรือเจ้าของกิจการและหมายเลขโทรศัพท์) 

 



-๖- 

 

 (๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอย 
  (๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
  (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ในขณะทำหน้าที่เก่ียวกับเก็บ ขนมูลฝอย 

ข้อ ๑3  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาต หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้
ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รับคำขอ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑4  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ ๑5 ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้  

(๑)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย  
(๑.๑) รับทำการเก็บ ขน ได้เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาเท่านั้น  
(๑.๒) ห้ามทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
(๑.๓) วิธีการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข  
(๑.๔) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประกาศกำหนด 

(๒)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอย  
(๒.๑) หา้มทำการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งขยะมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
(๒ .๒) วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย ให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะตามที่ กำหนดใน

กฎกระทรวงสาธารณสุข  
(๒.๓)  อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประกาศกำหนด 

/ข้อ 16 ... 
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 ข้อ ๑6 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบ อนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เท่านั้น  

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด 

 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๑๒,๑๓,๑๔ และข้อ 
๑๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑7 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุสำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาต
จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจำนวน 

ข้อ ๑8 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลานสกา 

ข้อ ๑9 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้ จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ 
บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 20  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 21  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ตามแบบที่
กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายหรือชำรุดในสาระที่สำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบ 
อนุญาต นำใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

/ข้อ 22 ... 
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ข้อ ๒2 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

 ข้อ ๒3  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาต  
(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  

ข้อ ๒4 คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบ 
รับหรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่ง ไปถึง หรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒5 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน 
และกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 

ข้อ ๒7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๒8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๒9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มอีำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

 ประกาศ  ณ  วันที่...........เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
     
   (ลงชื่อ) 
          (นายเจริญ   อิฏฐผล)                                                          
       นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลลานสกา 
               
 
 

    เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
 (นายวีรศักดิ์  บัวศรี) 
           นายอำเภอลานสกา  

       
                   

 

 

 

 

 

             

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3 

ลำดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกลู  
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไปลูกบาศก์เมตรละ                                                                             
เศษไมเ่กินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป 
(ก) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปรายเดือน กรณีที่มีปรมิาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     (๑.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                              เดือนละ                        
     (๑.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลติร                          เดือนละ 
     (๑.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลติร                          เดือนละ 
     (๑.๔) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลติร                          เดือนละ 
     (๑.๕) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                        เดือนละ 
     (๑.๖) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๒๐๐ ลติร                      เดือนละ 
     (๑.๗) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๓๐๐ ลติร                      เดือนละ 
     (๑.๘) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๔๐๐ ลติร                      เดือนละ 
     (๑.๙) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลติร                      เดือนละ 
(ข) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไปรายเดือน สำหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานท่ีที่มี

ปริมาณขยะมลูฝอยมาก 
(๒.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไมเ่กิน 500 ลิตร                                            เดือนละ 

     (๒.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 500 ลติร แตไ่ม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร              เดือนละ                        
(๒.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

                 ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร       
                 ในอัตราต่อหน่วย                                                                   หน่วยละ 
                 (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดครึ่งหน่วย                                                      

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิหนึ่งหน่วย)                                                                         
(ค) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว  
     (๓.๑) กรณีที่มีปรมิาณครั้งหนึง่ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                  ครั้งละ 
     (๓.๒) กรณีที่มีปรมิาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  
            ให้คิดเป็นหน่วย ทุก ๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
            ในอัตราต่อหน่วย                                                                        หน่วยละ 
             (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรใหค้ิดครึ่งหน่วย                                                  

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิหนึ่งหน่วย) 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3 (ต่อ) 

ลำดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (ง)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป จา่ยล่วงหน้ารายปี กรณี ทีม่ีปริมาณมลูฝอย 

     วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     (๑.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                                   ปีละ                        
     (๑.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลติร                              ปีละ 
     (๑.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลติร                              ปีละ 
     (๑.๔) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลติร                              ปีละ 
     (๑.๕) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                            ปีละ 
     (๑.๖) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๒๐๐ ลติร                          ปีละ 
     (๑.๗) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๓๐๐ ลติร                          ปีละ 
     (๑.๘) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๔๐๐ ลติร                          ปีละ 
     (๑.๙) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลติร                          ปีละ 
 
(จ) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป จา่ยล่วงหน้ารายปี สำหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

สถานท่ีที่มีปริมาณขยะมลูฝอยมาก 
(๒.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไมเ่กิน 500 ลิตร                                                ปีละ 

     (๒.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 500 ลติร แตไ่ม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                  ปีละ                        
(๒.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  

             ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร       
             ในอัตราต่อหน่วย                                                                            ปีละ 
             (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรใหค้ิดหนึ่งหน่วย                                                 

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิหนึ่งหน่วย)            
 
(ฉ) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป จา่ยล่วงหน้ารายหกเดือน กรณี ที่มปีริมาณมูลฝอย 
     วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     (๑.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                          หกเดือนละ                        
     (๑.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลติร                     หกเดือนละ 
     (๑.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลติร                     หกเดือนละ 
     (๑.๔) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลติร                     หกเดือนละ 
     (๑.๕) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                   หกเดือนละ 
     (๑.๖) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๒๐๐ ลติร                 หกเดือนละ 
     (๑.๗) กรณีที่มีปรมิาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๓๐๐ ลติร                 หกเดือนละ 
     (๑.๘) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๔๐๐ ลติร                 หกเดือนละ 
     (๑.๙) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลติร แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ ลติร                 หกเดือนละ 
 

 
420 
630 
840 

1,050 
1,580 
2,110 
4,220 
6,330 
8,440 

 
 
 

10,560 
21,120 

 
 

21,120 
 
 
 
 
 

220 
320 
430 
540 
810 

1,080 
2,160 
3,240 
4,320 

 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖3 (ต่อ) 

ลำดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

(ช) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป จา่ยล่วงหน้ารายหกเดือน สำหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  
    หรือสถานท่ีที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก 

(๒.๑) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงไมเ่กิน 500 ลิตร                                        หกเดือนละ                            
     (๒.๒) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 500 ลติร แตไ่ม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร          หกเดือนละ                                               

(๒.๓) กรณีที่มีปรมิาณวันหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  
             ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศกเ์มตร       
             ในอัตราต่อหน่วย                                                                    หกเดือนละ                        
             (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรใหค้ิดหนึ่งหน่วย                                                 

เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิหนึ่งหน่วย)            
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลูหรอืมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)              ฉบับละ                                                                                              
(๒) ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)                   ฉบับละ 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต                                                                     ฉบับละ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สม.1 
คำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย 

 
                                                                                
                                                                     วันที่..............เดือน................................พ.ศ................... 
 ข้าพเจ้า บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ.............................................................................อายุ....................ปี 
อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขท่ี.........................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตำบล.............................. 
อำเภอ.......................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์........ ................................................ 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต 
           รับทำการ เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยทำเห็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ 
           รับทำการกำจัดขยะมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. พื้นที่หรือบริเวณที่ขออนุญาตรับทำการ.........................................................................................  
ลักษณะหรือวิธีการดำเนินการ................................................................................................................................... . 
สถานที่ดำเนินการ....................................................................................................................................................... 
 2. พร้อมคำขอนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 2.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการ 
 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                     2.3 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีมีผู้ขอไม่สามารถยืนคำขอด้วยตนเอง  
                      2.4 .................................................................................................................... ........................... 
 2.5 ............................................................................................................................. ................. 
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติพร้อมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดและข้อความในแบบคำ
ขอนี้เป็นความจริง และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งกฎ ระเบียบและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

 
        (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 
 

แบบ สม.2 



ใบอนุญาตใหร้ับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย 

เล่มที่...............เลขที่............../................. 
 

  อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ...................................................................................................
อายุ................ปี อยู่บ้าน /สำนักงาน เลขท่ี......................ถนน................................ตำบล..........................................
อำเภอ...........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...................................... 
 1. รับทำการ 
                      รับทำการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ 
  รับทำการกำจัดขยะมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา.............................................................................................. 
 2. ลักษณะและวิธีการ เก็บ ขน และกำจัด.......................................................................................... .......... 
 3. ค่าธรรมเนียม......................บาท/ ปี ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..............เลขที่...............วนัที่.................... 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
 4.1 ต้องปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2563 คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 4.2 ........................................................................................................................................... 
 5. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่..................เดือน......................................พ.ศ............... ......... 
 
  ออกให้  ณ  วันที่.....................เดือน................................พ.ศ...........................  
 
 
                                                         (ลงชื่อ)......................................................... 
                                                                 (.........................................................) 
                                                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่อนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
สิ้นอายุ 

จำนวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ 

เลขที่ 
เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

คำเตือน 

 1.  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักทำการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
 2.  ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 3.  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
 



  
แบบสม.3 

 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย 

 
                           วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 
 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล ชื่อ........................................................................................................
อายุ......................ปี อยู่บ้าน/สำนักงาน เลขท่ี...........................ถนน...........................ตำบล.................................... 
อำเภอ............................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.... .................................................. 
 ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้รับทำการ  (    )   เก็บ  ขน  (    ) กำจัด ขยะมูลฝอย 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่.........เลขที่...........เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.............. 
ค่าธรรมเนียมปี ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกำหนดสิ้นอายุในวันที่..........เดือน..........................พ.ศ.............. 
 2. พร้อมนี้ได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จำนวน….............................บาท มาด้วยแล้ว 
 3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.2563 และปฏิบัติการเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา กำหนดทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                          (...........................................................) 
                                                  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สม.4 
คำร้องขออนุญาตการต่างๆ 

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

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

 
 ข้าพเจ้า............................................. ...........................อายุ..............ปี   สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี
........................ตรอก / ซอย.............................ถนน................ ...............หมู่ที่...................ตำบล...............................
อำเภอ................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์.................................................................. 
ขอยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น.......................................................................................................................... .. 
 ด้วย................................................................................................................ ............................................. .. 
................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... ................................................... 
 จึงมีความประสงค์............................................. .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  
           ขอรับรองว่าข้อความตามคำร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                           (ลงชื่อ)............................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                  (.............................................................) 


