
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... 

  
ล าดบั รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราค่าเก็บขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 ๑.๑ ค่าเกบ็และขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  
       ๑.๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศกเ์มตรต่อไป  
 ลูกบาศกเ์มตรละ ๒๕๐ 
       ๑.๑.๒ เศษไม่เกนิครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ๑๕๐ 

          (เศษเกนิครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากบั ๑ ลูกบาศก์เมตร)  
 ๑.๒ ค่าเกบ็และขนมูลฝอยประจ าเดอืน ทีมี่ปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเ่กนิ ๕๐๐ ลิตร  
       ๑.๒.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ   ๔๐ 
       ๑.๒.๒ วันหนึ่งเกิน  ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐ ลิตร เดือนละ  ๖๐ 
       ๑.๒.๓ วันหนึ่งเกิน  ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๖๐ ลิตร เดือนละ   ๑๐๐ 
       ๑.๒.๔ วันหนึ่งเกิน  ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๘๐ ลิตร เดือนละ ๑๕๐ 
       ๑.๒.๕ วันหนึ่งเกิน  ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ  ๒๐๐ 
       ๑.๒.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ  ๓๐๐ 
       ๑.๒.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ  ๕๐๐ 
       ๑.๒.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ  ๗๐๐ 
       ๑.๒.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ  ๙๐๐ 

 ๑.๓ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรบัตลาด โรงงานอตุสาหกรรม  
 หรอืสถานที่ซ่ึงมมีูลฝอยมาก (เกนิ ๕๐๐ ลิตร/วัน ขึน้ไป)   
       ๑.๓.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ  ๒,๐๐๐ 
       ๑.๓.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรอื   

เศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
  

๒,๐๐๐ 
 ๑.๔ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ    
       ๑.๔.๑ ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครัง้ละ  ๑๕๐ 
       ๑.๔.๒ ครัง้หนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรอื

เศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๑๕๐ 

 ๑.๕ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน   
       ๑.๕.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม หรอืมปีริมาณไม่เกนิ  ๑๓  ลิตร เดือนละ   ๓๐๐ 
       ๑.๕.๒ กรณีที่มีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน  ๑๓  ลิตร ค่า

เก็บและขนทุก ๆ  ๒  กิโลกรัม หรือทุก ๆ  ๑๓  ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม 
หรอืแตล่ะ  ๑๓  ลิตร เดือนละ 

 
 

๓๐๐ 
   

 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... 

 

ล าดบั รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๑.๖ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว   
       ๑.๖.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง ครัง้ละ   ๓,๐๐๐ 
       ๑.๖.๒ กรณทีี่มูลฝอยมีน้ าหนกัไมเ่กนิ ๗๕ กิโลกรัม หรือมปีริมาณ ไม่เกนิ  
 ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มข้ึนอีก ครัง้ละ   ๔๐๐ 

       ๑.๖.๓ กรณทีี่มูลฝอยมีน้ าหนกัเกิน ๗๕ กิโลกรัม หรอืเกนิ ๕๐๐ ลิตร   
 ให้คิดค่าเก็บขนเพ่ิมขึ้นในอัตราทกุ ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรอืทกุ ๆ ๕๐๐ ลิตร หรอืเศษของ  
 ๗๕ กิโลกรัม หรอื ๕๐๐ ลิตร หนว่ยละ   ๔๐๐ 
   

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน   
 หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    
 ๒.๑ รบัท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกจิหรือประโยชน์ตอบแทน    
 ด้วยการคดิคา่บริการ ฉบบัละ  2,๐๐๐ 
 ๒.๒ รบัท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ 

ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ ฉบบัละ   
 

2,๐๐๐ 
 ๒.๓ รบัท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บัประโยชน์ 

ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ ฉบบัละ   
 

5,๐๐๐ 
 ๒.๔ รบัท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทน    
 ด้วยการคดิคา่บริการ ฉบบัละ 5,๐๐๐ 

   
 

    
  
  
  
 
  
  
  
  



 

ค าขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  
  

 เขยีนที่....................................  
วันที.่...........เดือน..................... พ.ศ. ............... 

ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ .....................ปี สัญชาติ.............................................  
อยู่บา้นเลขท่ี...................................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวด............................โทรศัพท์.........................  
   ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ รบัท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท....................................ต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิน่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยใช้ชื่อกจิการว่า   
................................................จ านวนคนงาน...................คน ตั้งอยู่ ณ เลขท่ี............................ หมู่ที.่.............  
ถนน...................................ต าบล ................................. อ าเภอ................................จังหวดั..............................  
โทรศพัท.์.........................................  
   พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
    (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืขา้ราชการ หรอืพนักงานรัฐวิสาหกจิ  
    (๒) ส าเนาทะเบียนบา้น  
    (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น
ทีเ่กีย่วของ  
    (๔) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รบัก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ไดร้บัใบอนุญาต  
และมีการด าเนินกจิการที่ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย  
    (๕) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ความพร้อม ด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ์และวิธีการบริหารจัดการ  
    (๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประกาศก าหนด  
       ..........................................................................................................................................  
       ................................................................................... .......................................................  
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทกุประการ  
  
  
        (ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต  
                                     (............................................)  



 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  
เขยีนที่.......................................................  

วันที.่...........เดือน..................... พ.ศ. .............. 
  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ .................ปี สัญชาติ...................................  
อยู่บา้นเลขท่ี...................................หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน..................... ..................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด........................โทรศัพท.์..........................  
   ขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ รบัท าการเก็บ ขน หรอืก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท........................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
โดยใช้ชื่อกจิการว่า....................................................จ านวนคนงาน................คน ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี......................  
หมู่ที.่.........ถนน...........................ต าบล....................................อ าเภอ..........................จังหวัด............................  
โทรศพัท.์..................................  
   พร้อมค าขอนี้ 
   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาดว้ยแล้ว คือ  
   ๑. ส าเนาใบอนุญาตเดิม  
  ๒. ............................................................................................................................... .........  
   ๓. ........................................................................................................................ ................  
  ขอรับรองว่า ขอความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
  
        (ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
                                                   (............................................)  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

            
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
  
เล่มที.่..................เลขที่..................ปี................  
   อนุญาตให.้..........................................................อายุ.......................ปี สัญชาติ.....................................  
อยู่บา้น/ส านกงานเลขท่ี.............................หมู่ที.่.............. ตรอก ซอย..................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................โทรศัพท์........................  
   ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรอืก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท.............................................................................. .............ค่าธรรมเนียม........................................บาท 
ใบเสร็จรบัเงนิเล่มที.่.....................เลขที่.....................ลงวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. .....................  
โดยใช้ชื่อกจิการว่า.................................................จ านวนคนงาน.....................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.................. 
หมู่ที.่...........ถนน…..............................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................... 
จงัหวัด...................................โทรศัพท์.....................................  
   ข้อ ๒ ผู้ไดร้บัใบอนุญาตต้องปฏิบติัตามเงือ่นไข ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ....................................................................................................... ..............................  
    (๒) ............................................................................... ......................................................  
    (๓) ......................................................................... ............................................................  
   ใบอนุญาตฉบับนีใ้ห้ใช้จนถึงวันที.่................เดือน..............................พ.ศ. ...........................  
     ออกให้ ณ วันที.่..............เดือน........................พ.ศ. ........................ 
   
  
         ลงชื่อ..............................................  
                           (.............................................)  
                                                                          เจ้าพนักงานท้องถิน่  
  
  
  
  



 

 
 

ค าขออนุญาตการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  
เขยีนที่........................................................  

วันที.่...........เดือน..................... พ.ศ. ...............  
  ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ...............ปี สัญชาต.ิ..................................  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................หมู่ที.่.................ตรอก/ซอย...............................ถนน........ .............................  
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด..............................โทรศัพท.์........................  
โดยใช้ชื่อกจิการว่า.............................................................. ...................จ านวนคนงาน...................................คน  
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่.............................. หมู่ที.่..................ถนน.................................ต าบล......................................  
อ าเภอ......................................... จงัหวัด.................................... โทรศพัท.์.......................................................  
   ขอยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
ด้วยขา้พเจ้ามีความประสงค์.................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ ..................  
............................................................................................................... ...............................................................  
........................................................................ ......................................................................................................  
 ขอรับรองว่า ข้อความในใบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
  
  
     (ลงชื่อ) ............................................. ผู้ขออนุญาต  
                (.............................................) 
 
 
 
 
 
 


