
 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกทอง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกทอง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกกทองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกกทองและนายอําเภอเมืองเลย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกทอง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกทอง  นับแตวันถัดจากวันท่ี

ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกกทองแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกทอง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๕๗   

บรรดาขอกําหนด  ระเบียบ  และหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอกําหนดอื่น   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

  “พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ลูกจาง   

และบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษสินคา  ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  

เถามูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น ๆ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารส วนตําบลกกทองเปนผู รักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

นอกจากในที่ท่ีราชการสวนทองถิ่นจัดไวใหเพ่ือการนั้น 

เจาของหรือผู ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ 

ในครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  หรือมีการถาย  เท  ท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการ 

ที่ขัดตอสุขลักษณะ 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีสําหรับรองรับมูลฝอย

จากอาคารหรือสถานท่ีครอบครองของตนที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตว 

ไดตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๘ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด  ๆ  ตองเก็บรวบรวมมูลฝอยซึ่งเกิดขึ้น

จากอาคารหรือสถานที่ในการครอบครองของตนไวในท่ีรองรับมูลฝอย  สวนส่ิงปฏิกูลจะตองถายเททิ้งลงไว

ในถัง  หรือ  บอเก็บส่ิงปฏิกูลอันถูกสุขลักษณะตามแบบที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบเทานั้นแลว 
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จะตองมอบใหราชการ  สวนทองถิ่นเปนผูรวบรวม  เก็บ  ขน  และกําจัด  โดยเสียคาธรรมเนียม 

ตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๙  เพ่ือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนการรักษาสภาพ  

ส่ิงแวดลอม  และเพ่ือประโยชนในการกําจัดมูลฝอยใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและประหยัด 

เจาพนักงานทองถิ่นอาจประกาศกําหนดใหมีการแยกมูลฝอยออกเปนประเภท ๆ  ในกรณีเชนนี้เจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่จะตองจัดใหมีที่รองรับมูลฝอยแยกเปนประเภทตามที่เจาพนักงาน 

ทองถิ่นกําหนด  และตองแยกเก็บรวบรวมมูลฝอยแตละประเภทไวในท่ีรองรับมูลฝอยแตละที่  แลวมอบให

ราชการสวนทองถิ่นเปนผูรวบรวมเก็บขนมูลฝอยแตละประเภทไปทําการกําจัดตอไป 

หมวด  ๓ 

หลักเกณฑการขออนญุาต  และอตัราคาธรรมเนียม  คาบริการ 

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร  ราชการสวนทองถิ่นอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให

บุคคลใด  เปนผูรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแทน  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ 

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่นได  ทั้งนี้บุคคลนั้น

จะตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๑  ภายใตบังคับขอ  ๙  ผูที่จะไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับทําการเก็บขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

ตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนผูที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวามีความพรอมทั้งในดานเครื่องมือ

เครื่องใช  ดาน  บุคลากร  ดานวิชาการ  ดานสถานที่  ฯลฯ  และมีความนาเชื่อถือวาสามารถรับ 

ทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยได 

  (๒)  ตองทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

ไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอน  รําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอประชาชน  ไมเปนการทําลายส่ิงแวดลอม 

ตามวิธีการและรายละเอียดที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

  (๓)  ตองจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใชอันไดมาตรฐานซึ่งจําเปนตองใชในการดําเนินการ

มาใหพรอมตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 
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  (๔)  เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเพ่ิมเติม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขตามความเหมาะสมและจําเปน 

ขอ  ๑๒  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  สามารถเรียกเก็บคาบริการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยไดไมเกินอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นออกประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๓  ภายใตบังคับขอ  ๑๐  ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  ปม.๑  พรอมดวยเอกสารหลักฐาน

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๔  เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอแลว 

หากถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  ปม.๒   

หรือแบบ  ปม.๓  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดทาย 

ขอบัญญัตินี้ 

ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมภายในกาํหนด  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  

ผูแทนหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นการแจงตามวรรคกอนให

เจาพนักงานทองถิ่นทําเปนหนังสือแจงใหผูไดรับใบอนุญาตผูแทนหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูไดรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ ไม พบตัวหรือไม ยอมรับหนังสือให ส งหนังสือทางไปรษณีย ตอบรับ   

หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการของผู ตองรับหนังสือ   

และใหถือวาผูนั้นไดรับหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลาที่หนังสือไปถึงหรือปดหนังสือแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๖  ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับตั้งแตวันออก  ใหผูรับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตไวใน 

ที่เปดเผย  ณ  สํานักทําการของตน 

ขอ  ๑๗  หากใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับใบอนุญาต 

ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแตวันทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมดวยหลักฐานตอไปนี้  คือ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  ในกรณีสูญหาย  หรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตฉบับเดิมในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
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ขอ  ๑๘  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใชแบบ  ปม.๒  หรือ  ปม.๓  แลวแตกรณี 

โดยประทับตราสีแดง  คําว  า   “ใบแทน”  กํ ากับไว และลงวันที่   เดือน  ป    ที่ ออกใบแทน   

พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระของใบอนุญาตเดิม  พรอมระบุเลมที่  เลขที่  วัน  เดือน  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ที่ออกใหใหม 

ขอ  ๑๙  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนญุาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  ปม.๔  พรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุการตออายุใบอนุญาตใหทําไดคราวละ  

๑  ป  นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ 

ขอ  ๒๐  การชําระคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้  ผูไดรับใบอนุญาตจะตองชําระภายในเวลา 

ที่กําหนดไว  หากมิไดชําระภายในเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงิน 

คาธรรมเนียม  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น  กอนถึงกําหนดการท่ีจะตอง

ชําระคาธรรมเนียม  ดังกลาว 

ขอ  ๒๑  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ที่กําหนดทายขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหใช 

แบบ  ปม.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ปม.๒ 

  (๓)  ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือ 

โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  ปม.๓ 

  (๔)  คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย 

ใหใชแบบ  ปม.๔ 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕)  คํารองหรือคําขออื่นใดนอกจากที่ระบุขางตน  (๑)  -  (๔)  ใหใชแบบคําขอทั่วไป 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๒  ผู ใดดําเนินกิจการการรับทํา  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  โดยไมไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตาม  ขอ  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บขน

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตนิี้  หรือเรียกเก็บคาบริการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยจากผูใชบริการเกินกวาอัตราท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดตามขอ  ๑๑  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๒๔  ผูใดฝาฝน  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  หรือขอ  ๙  แหงขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

คําปุน  วิจิตรปญญา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกกทอง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกทอง  
 เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
ประเภทการคา อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
หมายเหตุ 

๑.  อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   ๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
          ๑.๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกแรกหรือ 
ลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไปลูกบาศกเมตรละ  
          ๑.๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 

-  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร 
๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 

          ๑.๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

-  วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร คาเก็บและขนสงทุก ๆ ๒๐ ลิตร  

หรือเศษของแตละ ๒๐ ลิตร  เดือนละ 
          ๑.๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย 
วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

-  วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
-  วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศก เมตร  เดือนละ 
          ๑.๒.๓   คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

-  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
-  ครั้งหนึ่ง ๆ เกินลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร    ลูกบาศกเมตรละ 
๒. ราคาคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
    ๒.๑  ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน  
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
    ๒.๒  ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน 
ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ฉบับละ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

 

 

 



 

แบบ ปม. ๑  
คําขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

ขาพเจา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ…………………..………………………………..อายุ…………………………..ป 
อยูบาน สํานักงาน เลขท่ี …………..…ถนน………………..…………ตําบล………….…………..อําเภอ…………………………  
จังหวัด………………..……โทรศัพท………..…….……….ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับทําการ เก็บขน กําจัด สิ่งปฏิกูล 
มูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน   
ดังตอไปนี้ 

๑.  พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ี ขอรับอนุญาตทําการ……………………………………………………………………………..  
ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ…………….………………………………………..………………………………………………………  
สถานท่ีดําเนินการ………………………………………………………………….…………………………………………………………..  
  ๒. พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  ๒.๑ สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ 
  ๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ 
  ๒.๓ สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกรณี ผูขอเปนนิติบุคคล 
 ๒.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ ของผูรับมอบอํานาจ
กรณีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 

๒.๕ …………………………………………………………………………………………..……………………………..  
๓.  ขาพเจาขอรับรองวามี  คุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบ   

คําขอนี้เปนความจริง  และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ ตามขอบัญญัติ  วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบและเง่ือนไข        
หลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลกกทองทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ…………………….……………………..ผู ขอรับใบอนุญาต       
(………….………….……………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปม. ๒ 

ใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี………………..เลขท่ี……………/………….     เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

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

๑. รับทําการเก็บขน สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด      
คาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกทองบริเวณ………………………………………………………………………....  

๒. ลักษณะวิธีการเก็บขน………………………………………………………………………………………………………...  
๓. คาธรรมเนียม……………………………………...……บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี……….………………….......  

เลขท่ี……………….….วันท่ี……………….เดือน……………………….………….พ.ศ……………………………………………….…….  
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกกทอง  เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง 
กฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

๔.๒…………………………………………………………………….……………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….  

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี………….……..เดือน……………………….……พ.ศ………………..……..…..  
ออกให ณ วันท่ี………………..เดือน…………………………………….……พ.ศ…………………………………………………..…..….  
 
 

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

   เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 
ว.ด.ป. 

ท่ีสิ้นอายุ 
จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

 
คําเตือน   ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
    ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 



 
แบบ ปม. ๓  

ใบอนุญาตใหรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี………….…..เลขท่ี……………/…………..      เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

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

๑. รับทําการกําจัด สิ่งปฏิกูล มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด       
คาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกทองบริเวณ…………………………………………………………….…………....  

๒. ลักษณะวิธีการกําจัด……………………………………………………………………………..……………………..……...  
๓. คาธรรมเนียม……………………………………………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี……………….…..…………. 

เลขท่ี………………….….วันท่ี………..……เดือน………………………….….พ.ศ………………………………………………………….  
๔. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๔.๑ ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกกทอง  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ัง 
กฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

    ๔.๒ จะเรียกเก็บคาบริการกําจัดไดไมเกินอัตราท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
    ๔.๓ …………………………………………………………………………………..…….…………………….…………..………  
๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี…………………..…..เดือน…………………..……พ.ศ……………...…..………  

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

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

 เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป. 

ท่ีอนุญาต 
ว.ด.ป. 

ท่ีสิ้นอายุ 
จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว.ด.ป. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
คําเตือน   ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ ไวโดยเปดเผย ณ สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด 
    ตามขอ ๒ ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
 
 
 



 
แบบ ปม. ๔  

คําขอตออายุใบอนุญาตใหรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี……..……..เลขท่ี……………/……….….      เขียนท่ีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

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

๑. ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี…………………….เลขท่ี…………………เม่ือวันท่ี......................…………  
เดือน………………………..พ.ศ…………………..….คาธรรมเนียมปละ………………….บาท ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุ 
วันท่ี……………………..……เดือน…………………………………………..พ.ศ……………………………………………………….……..  

๒. พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาต  และสงเงินคาธรรมเนียม  จํานวน……………………………….…….……..บาท 
มาแลวดวย 

๓. คาธรรมเนียม……………………………………………บาท/ป ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี………………………………. 
เลขท่ี…………….….วันท่ี……………………เดือน……………………………………….พ.ศ……………………………………..……….  

๔. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกกทอง เรื่อง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  
และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ ระเบียบ คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลกกทองทุกประการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                (……………………..…………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคํารองท่ัวไป 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล.................................  
อายุ....................ป อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................หมูบาน..........................ตําบล................................  
อําเภอ.............................................จังหวัด..............................................โทรศัพท...............................................  
มีความประสงค.....................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ขอใหองคการบริหารสวนตําบลกกทองดําเนินการ  ดังนี้ 
๑..............................................................................................................................................  
๒..............................................................................................................................................  
๓...............................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

..........................................(ผูยื่นคํารอง)  
             (.............................................)  

    ความเห็น            คําสั่ง 
.........................................................    ....................................................  
........................................................    ...................................................  
........................................................    .....................................................  

 

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

        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกกทอง       นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง 
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