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บันทึกหลกัการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญตัิเทศบาลตําบลอาวขนอม

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๖

-----------------------------------------

หลักการ

ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวขนอม วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตําบลอาวขนอม ไดรับการจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อจากองคการบริหารสวนตําบลขนอม
เปนเทศบาลตําบลอาวขนอม เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 7
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหการดูแลปญหาการสาธารณสุข สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอม
เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหครบถวนถูกตอง เพ่ือประโยชนแกสุขภาพและพลานามัยของประชาชนโดยสวนรวม ขณะเดียวกันจะชวยให
เทศบาลตําบลอาวขนอมมีรายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งดวย ประกอบกับขอบังคับองคการ
บริหารสวนตําบลขนอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25๓๙ (ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพของสังคมปจจุบันและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการกํากับดูแล ควบคุมและปองกันเก่ียวกับการกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวขนอม
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

พ.ศ. 255๖
-----------------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวขนอม วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา 54
มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา ๖๓ และมาตรา 6๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาวขนอม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลอาวขนอม และ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวขนอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖”

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม เม่ือไดประกาศไว โดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบลอาวขนอม แลวเจ็ดวัน

ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลขนอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ. 25๓๙ โดยบรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตําบลอาว
ขนอม ในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่ง

โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นครอบคลุมถึงน้ําเสียท่ีเกิดจากครัวเรือน หรือสถานประกอบการดวย
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก

ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตวหรือซากสัตว รวมตลอดถึง สิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือ
ท่ีอ่ืน ขยะอันตรายตางๆ จากบานเรือน เชน หลอดไฟฟานีออน ถานไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ ขยะติดเชื้อท่ีเกิดจาก
สถานพยาบาล

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

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ขอ ๕ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลอาวขนอม เปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

ตําบลอาวขนอม
ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เทศบาลตําบลอาวขนอม อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนก็ได ภายใตการควบคุมดูแลของเทศบาลตําบลอาวขนอม หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ก็ได
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ขอ ๖ หามมิใหผูใดทําการถาย เท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในท่ีหรือทาง

สาธารณะ เปนตนวา ถนน ซอย แมน้ํา คลอง คู สระน้ํา บอน้ํา เวนแตในท่ีซึ่งเทศบาลตําบลอาวขนอมจัดตั้งไวให
โดยเฉพาะ

ขอ ๗ หามมิใหผูใดนําสิ่งปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด
ไมใหมีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาขางนอก

ขอ ๘ หามมิใหผูใดถาย เท ท้ิงสิ่งปฏิกูลลงในท่ีรองรับมูลฝอย
ขอ ๙ หามมิใหผูใดทําการถาย เท ขน หรือเคลื่อนยายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ รถขน หรือ

สถานท่ีพักมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลตําบลอาวขนอม เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีของ
เทศบาลตําบลอาวขนอม

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดทําการขน ถาย เท คุย เข่ีย หรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ รถขน หรือสถานท่ี
พักมูลฝอยใดๆ ของเทศบาลตําบลอาวขนอม เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล
อาวขนอม

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ตองจัดใหมีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย ในอาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ ใหถูกตองตามสุขลักษณะ

ขอ ๑๒ ท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด ไมรั่ว ไมซึม และไมมีกลิ่นเหม็น
รั่วออกมาขางนอกและท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบ

ขอ ๑๓ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานท่ีนั้น
ไมใหถาย เท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ

ขอ ๑๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ เชน ควัน กลิ่น หรือแกส เปนตน เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการท่ีถูก
สุขลักษณะ หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ ๑๕ ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา อาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ควรทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะยิ่งข้ึน เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร สถานท่ีบริเวณนั้นใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันหรือเม่ือไดทําการปดประกาศไว
ในท่ีเปดเผย กําหนดบริเวณท่ีตองการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวา
สิบหาวัน นับแตวันประกาศ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ี หรือบริเวณใดๆ จะตองใหเจาหนาท่ีของ
ทองถ่ินแตฝายเดียวเทานั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานท่ีหรือบริเวณนั้นๆ ซึ่งตนเปนเจาของหรือ
ครอบครองอยู โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้

ขอ ๑๖ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร สถานท่ีหรือบริเวณใด ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามขอ ๑๕ ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
เจาพนักงานทองถ่ิน โดยการเผา ฝง หรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ

ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน
ธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยโดย
ทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหยื่นคําขอรับในอนุญาตตามแบบ ปม.๑
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมหลักฐานตางๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมกําหนด

ขอ ๑๙ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ
ปม.๑ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมหลักฐานตางๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมกําหนด



๕
ขอ ๒๐ เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอรับใบอนุญาต ใหตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของคําขอ หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว
และเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควร ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ ปม.๒

ขอ ๒๑ ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย
เทศบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากมิไดมารับ
ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิ์

ขอ ๒๒ ในการใหบริการตามใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ
ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบใน
กรณีผิดสัญญา โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดสามสิบวัน กอนวันท่ี
เริ่มดําเนนิการท้ังนี้ อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายเทศบัญญัตินี้

ขอ ๒๓ เม่ือผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใด จะตองทําเปนหนังสือแจง
เจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดสามสิบวัน กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๙ ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีไดยื่นไวตามขอ ๒๒
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังระเบียบ

ขอบัญญัติและประกาศของเทศบาลตําบลอาวขนอม
ขอ ๒๕ เม่ือผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม

แบบ ปม.๓ กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการไดจนกวา
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตอใบอนุญาต

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลอาวขนอม

ขอ ๒๗ เม่ือผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป ใหยื่นคําขอเลิกการดําเนินกิจการ
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบคําขออนุญาตท่ัวไป

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบคําขออนุญาตท่ัวไป

ขอ ๒๙ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับใบอนุญาตจะตองยื่น
ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบคําขออนุญาตท่ัวไปภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แลวแตกรณี พรอมหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย
(๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขอ ๓๐ การออกใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาต ใหใชแบบ ปม.๒ โดยประทับตราสีแดง คําวา “ใบแทน” กํากับ

ไวดวย และมีวัน เดือน ปท่ีออกใบแทน พรอมท้ังลงลายชื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูไดรับมอบหมายจากเจา
พนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนข้ัวใบแทน

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น
(๓) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม แลวแตกรณี และลงเลมท่ี เลขท่ี ปของใบแทนใบอนุญาต



๖
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย

ณ สถานท่ีประกอบการตลอดเวลาท่ีประกอบการกิจการ
ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพๆ ตามท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ ปม.๑
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ ใหใชแบบ ปม.๒
(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ ปม.๓
(๔) การขออนุญาตตางๆ ใหใชแบบคําขออนุญาตท่ัวไป
ขอ ๓๓ กรณีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม ถูกตองตามเทศบัญญัตินี้

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน กรณีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพัก
ใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตได

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๑๗ มีความผิด ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๒๒ ขอ ๒๓ หรือขอ ๒๔ มีความผิดตามมาตรา ๗๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอ ๒๙ หรือขอ ๓๑ มีความผิดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ในขอใดขอหนึ่งมีความผิด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ ๓๔ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖ และ
ขอ ๓๗ แหงเทศบัญญัตินี้

ขอ ๓๘ ใหนายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ
(นายไมตรี พรหมพิชิต)

นายกเทศมนตรีตําบลอาวขนอม

เห็นชอบ

ลงชื่อ
(นายวิโรจน จิวะรังสรรค)

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



๗
แบบ ปม.๑

คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

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

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ ................................................................. อายุ ......................... ป
 อยูบาน  สํานักงาน เลขท่ี ..................... ถนน .................................. ตําบล.............................................
อําเภอ .....................จังหวัด ........................................ โทรศัพท/โทรสาร ....................................... ขอยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตรับทําการ เก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้

๑. พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ .................................................................................
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ ....................................................................................................................
สถานท่ีดําเนินการ ......................................................................................................................................

๒. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
๒.๑ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ
๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองของการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรณีผูขอเปนนิติบุคคล
๒.๓ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ กรณีเจาของหรือ

ประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได
๒.๔..................................................................................................................................
๒.๕.................................................................................................................................

๓. ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด และขอความในแบบคําขอนี้
เปนความจริง และขาพเจาพรอมจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย คําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎระเบียบและหลักเกณฑของเทศบาลตําบล
อาวขนอม

ลงชื่อ ........................................................ ผูรับใบอนุญาต
( ....................................................... )



๘
แบบ ปม.๒

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เลมท่ี.............เลขท่ี................
เขียนท่ี .........................................................

อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ...............................................................อายุ...............ป
 อยูบาน  สํานักงาน เลขท่ี หมูท่ี.......................................ถนน................................................................
ตําบล........................................... อําเภอ................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท/โทรสาร......................................................

๑. รับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการในเขตเทศบาลตําบลอาวขนอม บริเวณ......................................................

๒. ลักษณะและวิธีการเก็บขน..................................................................
๓. คาธรรมเนียม..............บาท/ป ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ............... เลขท่ี ............... ลงวันท่ี .....................
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตอไปนี้

๔.๑ ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน

๔.๒ จะเรียกเก็บคาบริการเก็บขนไดไมเกินอัตราท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
๔.๓ ...............................................................................................................................................

๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นสุดอายุในวันท่ี ................... เดือน ...................................... พ.ศ. ............................

ออกให ณ วันท่ี................. เดือน..................................พ.ศ. ..........................

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

เจาพนกังานทองถ่ิน



๙
แบบ ปม.๓

คําขอตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

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

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

ขาพเจา  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ชื่อ..............................................................อายุ.............................ป
 อยูบาน สํานักงาน เลขท่ี...................ถนน.............................ตําบล...........................อําเภอ.........................
จังหวัด.......................................................โทรศัพท/โทรสาร..........................................ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตให
รับทําการ เก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้

๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี.................เม่ือวันท่ี........................................
เสียคาธรรมเนียมปละ...........................บาท ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ วันท่ี...............เดือน..................................
พ.ศ. .........................

๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียมจํานวน..................................................บาท
๓. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลอาวขนอม วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขภาพลักษณะ และตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขคําสั่ง
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีเทศบาลตําบลอาวขนอมทุกประการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต

ลงชื่อ................................................................ผูยื่นคําขอ
(............................................................)



๑๐

แบบ ปม.๔
แบบคําขออนุญาตท่ัวไป

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

คําขอเลขท่ี........./................
(เจาหนาท่ีกรอก)

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

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

๑. ขาพเจา................................................................อายุ...................ป.............สัญชาติ...............................
ท่ีอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย................................................ถนน.........................................
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด............................................
หมายเลขโทรศัพท...................................................ขออนุญาต..................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
�สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆระบุ....)
�สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน
�ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)
�สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
�หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
�เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ

๑) ..........................................................................................................
๒) .........................................................................................................

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................................ผูขออนุญาต
(........................................................)



๑๑

สวนของเจาหนาท่ี
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต

เลขท่ี....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. .....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน �ครบ

�ไมครบ
(๑) ...............................................................................................
(๒) ...............................................................................................
(๓) ...............................................................................................

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

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

___________________________________________________________________________________

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต

เลขท่ี.........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...................เดือน....................................พ.ศ. .........................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน �ครบ

�ไมครบ
(๑) ...............................................................................................
(๒) ...............................................................................................
(๓) ...............................................................................................

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...................................วัน
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป

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

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



๑๒

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวขนอม
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1 1. อัตราคาเก็บและขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20 (4)

(1) คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ
เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก
และลูกบาศกเมตรตอๆ ไป                       ลูกบาศกเมตรละ
เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร
เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร

(2) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ

- วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลติร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลติร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลติร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลติร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนสําหรับตลาด โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถานท่ีซึ่งมี มูลฝอยมากวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป

วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร เดือนละ
วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ
(ค) คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว

- ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ
- ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศกเมตร

คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร                ลูกบาศกเมตรละ

(3) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(ก) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนรายเดือน

- กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งไมเกิน 2 กิโลกรัม
หรือมีปริมาณไมเกิน 13 ลิตร เดือนละ

- กรณีท่ีมีน้ําหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณ
เกิน 33 ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 2 กิโลกรัม หรือ
ทุกๆ 13 ลิตร หรอืเศษของแตละ 2 กิโลกรัม หรือ
แตละ 13 ลิตร เดือนละ
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๑๓
ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

(ข) คาเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเปนครั้งคราว
- คาเก็บและขนแตละครั้ง คิดอัตราครั้งละ
(ท้ังนี้ ใหกําหนดเปนอัตราตามระยะทางท่ีเก็บขน)

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักไมเกิน 75 กิโลกรัม หรือมี
ปริมาณไมเกิน 500 ลิตร ใหคิดอัตราเพ่ิมข้ึนอีก ครั้งละ

- กรณีท่ีมูลฝอยมีน้ําหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือเกิน
500 ลิตร ใหคิดคาเก็บขนเพ่ิมข้ึนในอัตราทุกๆ
75 กิโลกรัม หรือทุกๆ 500 ลิตร หรือเศษของ
75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หนวยละ

2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตดําเนินกิจการตามมาตรา 19 โดยทําเปนธุรกิจหรือ

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ
(ก) รับทําการเก็บและขนสงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป ฉบับละ
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ัวไป       ฉบับละ
(ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ              ฉบับละ
(ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ                      ฉบับละ
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400

400
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* หมายเหตุ: อัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนด ตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕


