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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสโดยไดความเห็นชอบจาก

สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสและนายอําเภอคอวัง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสเมื่อไดประกาศไว   

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

บรรดา  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  

ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนกุดน้ําใส 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  

ขอ ๕ การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ  

หรือสวนราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันได 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสหรืออาจอนุญาตใหบุคคล

ใดเปนผูดํ า เนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกํา จัด ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน   

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกุดน้ําใสมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลกุดน้ําใสตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
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การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสจะตองดําเนินการใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกรณีท่ียังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสจัดไวใหหรือในท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสจัดไวให 

  (๒) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ  

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓) หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เท  เก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสเวนแตเปนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

  (๔) หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในที่

รองรับรถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสเวนแตเปนการกระทํา

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

  (๕) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๖) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๗) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดสุขลักษณะ 
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  (๘) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นเจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง  

เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้นใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อไดทํา

การปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวาสิบหาวัน

นับแตประกาศแลวเจาของผูครอบครองอาคารสถานท่ีบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 

แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น  ซึ่งตนเปนเจาของ

หรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย  อายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

ในวันท่ีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตโดยตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัวไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคย

ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ  รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

ในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  อาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารก็ได 

  (๒) หากเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยมี

วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมีทุน

จดทะเบียนไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
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  (๓) คุณสมบัติอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิน่กาํหนด  โดยผูที่ประสงคจะดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๓.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ก. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  

   (๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๑ 

   (๒) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๒.๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๒.๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๒.๓) มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๒.๔) ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    (๒.๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๒.๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา 

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสประกาศกําหนด 

   (๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ  

ผูปฏิบัติงาน   

   (๔) กรณีท่ีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๕) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
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  ข. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๒ 

   (๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (ก) ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีตองการรับกําจัด 

    (ข) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (ค) วิธีการปองกันไมใหเกดิอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 

   (๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

    (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกบัท่ีดนิและโรงงานที่จะใชในการดาํเนนิ

กิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดที่เปน

กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  ค. ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  

   (๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๑ 

   (๒) แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (ก)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการเก็บ  ขน 

    (ข)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (ค)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

    (ง)  วิธีการปองกันไมใหเกดิอนัตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมการควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

    (จ)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

   (๓) รายละเอียดเกี่ยวกบัผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 
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    (ก)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 

    (ข)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

    (ค)  สถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น 

ที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   (๔) หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

  (๒) ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาดทอ 

หรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

  (๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูสาธารณะ 

  (๔) กรณีท่ีมี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

  (๕) มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

ขอ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๘ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกุดน้ําใส 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันตามแบบ  สม. ๔  นับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข   ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๕) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดมิระบุสาเหตกุารสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารดุ

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓) คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔) คําขอตอใบอนุญาตตาง ๆ  เชน  แกไขเปล่ียนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาต

บอกเลิกกิจการใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๕ คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหเปน 

หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ัง

ดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางโดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย   
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ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักงานของผูรบัใบอนญุาตและใหถอืวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต

เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการ

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานสวนทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บิล  สงาทรัพย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุน้ําใส 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(เดือนละ/บาท) 
๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  สําหรับอาคารหรือเคหะ  
    อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
     ๑.๑  บานพักอาศัย หลังคาเรือนละ 
     ๑.๒  อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยซ่ึงมิไดประกอบการคา 
     ๑.๓  อาคารพาณิชยท่ีเปนท่ีประกอบการคา หองละ 
     ๑.๔  รานอาหารท่ีเปนตึกแถว 
     ๑.๕  รานอาหารท่ีเปนคูหาเดียวหรือหลังเดียว 
                ก. ขนาดเล็ก ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 
                ข. ขนาดกลาง ไมเกิน ๕๑ – ๑๕๑ ตารางเมตร 
                ค. ขนาดใหญ ตั้งแต ๑๕๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
     ๑.๖  รานอาหารท่ีเปนหาบเรแผงลอย 
     ๑.๗  โรงแรม ตั้งแต 
                ก. ๑ – ๑๐ หอง 
                ข. ๑๐ – ๒๐ หอง 
                ค. ๒๐ หองข้ึนไป 
      ๑.๘  ตลาด 
               ก. ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร 
               ข. ตั้งแต ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
               ค. ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
      ๑.๙  คาเก็บขยะมูลฝอยประจําเดือนสําหรับโรงงาน หรือสถานท่ีซ่ึงมูลฝอยมาก 
(เกิน ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป) 
              ก. วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร 
              ข. วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร และ  
                  (เศษลูกบาศกเมตรคิดเปน ๑ ลูกบาศกเมตร) 
      ๑.๑๐  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  
              ก. ไมเกิน   ๑  ลกูบาศกเมตร 
              ข. เกิน   ๑  ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษ  
              ของลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 

 
 

 
๑๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๕๐ 

 
๔๐ 
๖๐ 

๑๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน หรือ  
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ 

   ๒.๑   รับทําการเก็บ  ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย               ฉบับละ 
     ๒.๒   รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย      ฉบับละ     

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 



แบบ สม. ๑ 

 

คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ี............./...........       เขียนท่ี...................................... 

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

 

 ขาพเจา............................................................อายุ..............ป    สัญชาติ................................... 

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี..............ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.................................... 

ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวดั................................ 

โทรศัพท............................................................โทรสาร........................................................................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท..............................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................จํานวนคนงาน.............................................คน 

ตั้งอยู   ณ    เลขท่ี...........................หมูท่ี..................................ตําบลกุดน้ําใส     อําเภอคอวัง     จังหวัดยโสธร 

โทรศัพท....................................................................................โทรสาร................................................................. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว   คือ 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

 ๓. สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล (ถามี) 

 ๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

 ๕. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 

 ๖. ใบยินยอมใหท้ิงสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

   แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

          (ตอดานหลัง) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
     (ลงช่ือ)...............................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (.................................................) 

 
สวนของเจาหนาท่ี 
 

เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน.............................................พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแลว   เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 

      ๑)............................................................ 
      ๒)............................................................. 
      ๓)............................................................. 

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

      (......................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



 

แบบ สม. ๒ 

 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เลมท่ี ............... เลขท่ี ............. ป ............. 
 
              อนุญาตให .....................................................อายุ............ป  สัญชาติ .................... บานเลขท่ี ............. 
หมูท่ี ......... ถนน ................ ตรอก/ซอย .................... ตําบล ............................... อําเภอ ....................................... 
จังหวัด ...........................................โทรศัพท ............................................ 
 

              ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ   ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    
ประเภท...............................................................................................................คาธรรมเนยีม ……….................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี ................ เลขท่ี ………........ลงวันท่ี ........................เดือน .......................พ.ศ. .................. 
โดยใชชื่อประกอบการวา ................................................................................... จํานวนคนงาน ........................ คน 
ตั้งอยู  ณ เลขท่ี ……...... หมูท่ี ……........... ตรอก/ซอย ............... ตําบลกุดน้ําใส    อําเภอคอวัง     จังหวัดยโสธร  
โทรศัพท .............................................. โทรสาร ............................................... 
 

               ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
                        (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                        (๒) .............................................................................................................................................. 
 

               ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 
 
                                   ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ................... 
 
 
      (ลงชื่อ).......................................                              (ลงชื่อ) ............................................. 
         ( .......................................... )                                ( .......................................... ) 
                   ผูรับเงิน                                                           เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
คําเตือน   ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต 
             ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 



 

แบบ สม. ๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ.................../...................... 

       

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

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

               ขาพเจา ..................................................................... อายุ .................... ป สัญชาติ ............................ 

อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ................ตรอก/ซอย ..................... ถนน.................... ตําบล ................................... 

อําเภอ ............................. จังหวัด .............................โทรศัพท.................................................... 
 

              ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน  กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท...............................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

โดยใชชื่อกิจการวา.....................................................................................จํานวนคนงาน.................................คน

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.....................หมูท่ี..................ถนน..................................................ตําบลกุดน้ําใส อําเภอคอวัง

จังหวัดยโสธร   โทรศัพท..................................โทรสาร.................................................... 
 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

               ๑. ใบอนุญาตเดิม 

               ๒. .................................................................................................................................. 

               ๓. .................................................................................................................................. 

          

               ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

 

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

 

 

 

 



(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

 

สวนของเจาหนาท่ี     
 
เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี...............เดือน.............................................พ.ศ..................... 
 

ตรวจสอบแลว   เอกสารหลักฐาน   ครบ 
      ไมครบ  คือ 
      ๑)............................................................ 
      ๒)............................................................. 
      ๓)............................................................. 
 
     (ลงชื่อ)............................................................ 
      (......................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
 
 (    )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 (    )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
.................................................................................................................................................................................. 

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

      (......................................................) 
     ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
            วัน.................../......................../............... 
 
 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

          (    )  อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 

          (    ) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 

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

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

       นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

          วัน.................../......................../............... 



แบบ สม. ๔ 

 

คําขออนุญาตท่ัวไป  

   

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

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

 

               ขาพเจา ..................................................................... อายุ .................... ป สัญชาติ ............................ 

อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ................ตรอก/ซอย ..................... ถนน.................... ตําบล ................................... 

อําเภอ ............................. จังหวัด .............................โทรศัพท.................................................... 
 

              ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส      ดวยขาพเจามีความประสงค 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

                

   ขอรับรองวา ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

                                                            

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

                                                                            

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