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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง 
เร่ือง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๖  (๑๘)  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง   
และนายอําเภอตาลสุม  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  เร่ือง  การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงนับตั้งแต่วันที่ได้ 
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงแล้วเจ็ดวัน 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้   
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น   
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   
ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้   

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้คํ้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 
ของเสียง่าย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึง
บริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็น 
คร้ังคราวหรือตามวันที่กําหนด 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้ รับแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  

เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง 
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 
  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  อาจมอบให้บุคคลใด

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือมูลฝอย   
ตามข้อ  ๖  ก็ได้   
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  ความในข้อนี้และข้อ  ๖  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือ
กําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงจัดไว้ให้ 

  (๒)  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
  (๓)  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ในที่รองรับ  รถขน  หรือสถานท่ีพักปฏิกูลหรือมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  เว้นแต่
เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  รวมถึงต้องรักษาบริเวณอาคาร   
หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นภาชนะที่ไม่ร่ัวซึม  มีฝาปิดมิดชิด
กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
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หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน  หรือเม่ือได้ปิดประกาศกําหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ณ  ที่เปิดเผยเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  
จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณน้ัน  ๆ  โดยเสียค่าธรรมเนียม
เก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
ใบอนุญาต 
ส่วนที่  ๑ 

การขอใบอนุญาต 
ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจํากัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยโดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับและประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สม.๑)  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  สําเนาทะเบียนรถ 
  (๔)  สําเนาหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องออกให้ที่แสดงว่าได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการที่ขอรับใบอนุญาต 
  (๕)  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ  รวมถึงเอกสารท่ี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  เห็นว่ามีความจําเป็นในการพิจารณาประกอบการ 
ขอใบอนุญาต 
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ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาต  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล 
   (๑.๑)  หลักฐานที่แสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 
   (๑.๒)  ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
    (๑.๒.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
    (๑.๒.๒)  ส่วนของรถท่ีใช้ขนสิ่งปฏิกูลต้องปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น  

แสง  แมลงพาหนะนําโรคได้  มีฝาปิด  เปิดอยู่ด้านบน 
    (๑.๒.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
    (๑.๒.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
    (๑.๒.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค 
   (๑.๓)  ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน 
   (๑.๔)  กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํา 

สิ่งปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูล 
   (๒.๑)  หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 
   (๒.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ  ขน 
    (๒.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (๒.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ  ขน  (ถ้ามี) 
    (๒.๒.๔)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
สุขอนามัยของประชาชน 

    (๒.๒.๕)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
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  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๓.๑)  หลักฐานที่จําเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อ  ๑๒ 
   (๓.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ดังต่อไปนี้ 
    (๓.๒.๑)  ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับกําจัด 
    (๓.๒.๒)  วิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
    (๓.๒.๓)  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
สุขอนามัยของประชาชน 

   (๓.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 
    (๓.๓.๑)  รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ที่จะใช้ในการดําเนินกิจการกําจัด

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    (๓.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
    (๓.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเก่ียวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใช้ใน

การดําเนินกิจการดังกล่าว  ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือ 
สิ่งใดท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและ
เง่ือนไขใด 

  (๔) รายละเอียดเก่ียวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการข้ันต้น  
ดังนี้ 

   (๔.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี  และหน้าที่โดยสังเขป 
   (๔.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ  ขน 
   (๔.๓)  สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้  ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการดําเนินกิจการดังกล่าว  

สิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด  หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ 
ของบุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 
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ข้อ ๑๔ เ ม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ รับคําขอใบอนุญาต  จะตรวจความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือ
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์  
เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สม.๒)  หรือ
มีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ
และหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกิน 
สิบห้าวัน  โดยจะแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ ผู้ ได้ รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 
ที่ กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลากําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงเท่านั้น 

ส่วนที่  ๒ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๑๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   
(แบบ  สม.๓)  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๑๒ 

  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว  
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

  กรณีที่ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงเลยระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
จะต้องเสียเงินเพิ่มห้าสิบบาทต่อเดือน  เศษของเดือนถ้าตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นไปให้คิดเป็นหนึ่งเดือน  ถ้าไม่ถึง
สิบห้าวันให้ปัดทิ้ง 
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ส่วนที่  ๓ 
การขอใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สม.๑/๑)  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  แล้วแต่กรณี  พร้อมกับชําระ
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทนฉบับละหนึ่งร้อยบาทและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลาย  หรือ 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ 
  ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
ข้อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังนี้   
  (๑)  ออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ  สม.๒/๑)  

โดยประทับตรา  หรือพิมพ์  หรือเขียนด้วยหมึกสีแดงว่า  “ใบแทน” 
  (๒)  บันทึกด้านหลังสําเนาคู่ฉบับของใบอนุญาตเดิม  ระบุ  วันเดือนปี  เล่มที่  เลขที่  

และสาเหตุที่ออกใบแทน 
ส่วนที่  ๔ 

การประกอบกิจการ  การพักใช้  การเพิกถอน  และการเลิกกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ ๒๐ ในระหว่างการประกอบกิจการ  ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ 

โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  ยานพาหนะที่ใช้ประกอบกิจการ  หรือสถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในการให้บริการของผู้ รับใบอนุญาต  ต้องกําหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่ 
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ  มีความปลอดภัย  และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติ   หรือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้อง 
ตามข้อบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้ รับ
ใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓ )   ไ ม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   หรือพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๕ กรณีที่มีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะทําเป็นหนังสือ 
แจ้งให้ผู้ รับใบอนุญาตทราบ  สําหรับวิธีการแจ้งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

ข้อ ๒๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า
จะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๗ เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้แจ้งบอกเลิกต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับส่งคืนใบอนุญาตด้วย 

หมวด  ๓ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

ข้อ ๒๘ อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้กับการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลจิกเทิง  รวมถึงการให้บริการของบุคคลอื่นที่องค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิงมอบให้ดําเนินการแทน
หรืออนุญาตให้ดําเนินการด้วย 

ข้อ ๒๙ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลจิกเทิง 

หมวด  ๔ 
แบบพิมพ์ 

ข้อ ๓๐ แบบพิมพ์ที่ใช้ตามข้อบัญญัตินี้ 
  (๑)  คําขอใบอนุญาต  (แบบ  สม.๑) 
  (๒)  คําขอใบแทนใบอนุญาต  (แบบ  สม.๑/๑) 
  (๓)  ใบอนุญาต   (แบบ  สม.๒) 
  (๔)  ใบแทนใบอนุญาต  (แบบ  สม.๒/๑) 
  (๕)  คําขอต่อใบอนุญาต  (แบบ  สม.๓) 

หมวด  ๕ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๑ ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อบัญญัตินี้   

แต่ยังไม่ได้ข้อหรือมีใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ภายใน 
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเวช  จันภิรักษ์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารสว่นตําบลจิกเทิง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 

เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑. อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

๑.๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตรหรือ

ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร                                                       

เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร                                                           

๑๒๐ 

๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                  เดือนละ  

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐ ลิตร              เดือนละ  

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แตไมเกิน ๖๐ ลิตร              เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร              เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร            เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร          เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร          เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร          เดือนละ                                              

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร          เดือนละ                                              

 

๒๐ 

๕๐ 

๙๐ 

๑๒๐ 

๑๕๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยประจาํเดอืน ที่มีปริมาณมลูฝอยวันหนึง่เกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                         เดือนละ 

     - ท่ีมีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ  

ลูกบาศกเมตร หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                 เดือนละ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๑.๔ 

 

คาเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปเปนครั้งคราว      

     - ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                      ครั้งละ 

     - ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                        ลูกบาศกเมตรละ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  

๒.๑ 

 

 

 

 

ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ                                                                                            

   - รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                            ฉบับละ 

   - รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                   ฉบับละ 

   - ใบแทนใบอนุญาต (กรณีฉบับจริงสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด)   ฉบับละ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐๐ 

 



 

(แบบ สม.๑) 

คําขอรับใบอนุญาต 
เลมท่ี…………..เลขท่ี............./.............  

 

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

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

 

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

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

แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/อบต..........................................

จังหวัด....................โทรศัพท............................โทรสาร................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ

ประเภท  

(  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหนงกําจัดท่ี.......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(  ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ  

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) สําเนาทะเบียนรถ  

๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  

๔.๑ ................................................................................................... 

๔.๒ ...................................................................................................  

๔.๓ ...................................................................................................  

๔.๔ ...................................................................................................  

๕) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  

๕.๑ ................................................................................................... 

๕.๒ ................................................................................................... 

๕.๓ ................................................................................................... 

๕.๔ ...................................................................................................  



 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกจิการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ......................................................ผูขอรับใบอนุญาต  

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

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้....................................................................................... 

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

(   ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ .........................................................................................................................  

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

 

ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข  

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

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

วันท่ี........./............/.........  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  

 

                  ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 

วันท่ี........../.........../............... 



 

(แบบ สม.๑/๑)  

 

แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

(กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด) 

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

 

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

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

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

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

เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต........................................จังหวัด.......................................... 

หมายเลขโทรศัพท............................................โทรสาร........................................................  

ขอยื่นคําขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท..................................................................................................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........../............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 

ไดสูญหาย/สูญหาย/ชํารุดในสาระสําคัญ ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง พรอมคําขอนี้ ขาพเจาได

ชําระคาธรรมเนียม จํานวน………………….บาท เงินเพ่ิม……………………..บาท รวมเปนเงิน……………………..บาท

(…………………………………………………………………………..) และไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

๑) สําเนาใบแจงความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือ  

๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

๓) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ..................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต  

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

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(  ) อนุญาตใหออกใบแทนได 

(  ) ไมอนุญาตใหออกใบแทน เพราะ…………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ.....................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 

          วันท่ี......../........../........ 

 



 

(แบบ สม.๒)  

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 
 

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

อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.............................  

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตําบล....................................................  

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

  ขอ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท…………… 

…………………………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา………………………… 

………………………………………………..ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี.......................................หมูท่ี.......................................

ตําบล...........................................อําเภอ.................................จังหวัด............................................................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. 

มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……………….แรงมา 

จํานวนคนงาน…………………………คน ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………บาท 

(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมท่ี……………….เลขท่ี………………./……………… 

ลงวันท่ี……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 

 ขอ ๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๑) ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ๒) ตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  ๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน 

ถาตั้งแต ๑๕ วันข้ึนไปใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดท้ิง 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.......................  

 

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

 

(ลงชื่อ)……………………………………………….. 

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

     นายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 

 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(แบบ สม.๒/๑) 

“ใบแทน” 

 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 
 

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

 

อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ.............................  
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตําบล....................................................  
อําเภอ................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................................................… 
  ขอ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ ประเภท…………… 

…………………………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา………………………… 
………………………………………………..ซ่ึงตั้งอยูบานเลขท่ี.......................................หมูท่ี.......................................
ตําบล...........................................อําเภอ.................................จังหวัด............................................................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. 
มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด……………….แรงมา 
จํานวนคนงาน…………………………คน ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………บาท 

(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมท่ี……………….เลขท่ี………………./……………… 
ลงวันท่ี……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 
 ขอ ๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

๑) ตามท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒) ตออายุใบอนุญาตไดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน 

  ๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน 
ถาตั้งแต ๑๕ วันข้ึนไปใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดท้ิง 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.......................  

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

 

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

    นายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 

 



 

(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออก

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(แบบ สม. ๓)  

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

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

 

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

ขาพเจา......................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ....................... 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ตําบล.................................  
เขต/อําเภอ......................................เทศบาล/อบต........................................จังหวัด.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................โทรสาร........................................................  

ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ
ประเภท.............................................................................................................................................................. 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........../............ออกใหเม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ. ............... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) สําเนาทะเบียนรถ  
๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ  

๔.๑ ........................................................................................................................................  
๔.๒ ........................................................................................................................................ 

๕) ใบอนุญาตเดิมท่ีหมดอายุ  
๔) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………..  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต  
(  ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ..............................  
..................................................................................  
.................................................................................. 
  
ลงชื่อ.............................................เจาพนักงานสาธารณสุข  
       (.............................................)  
ตําแหนง............................................. 
      วันท่ี......../............./............ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  
(  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  
 
 
 
ลงชื่อ...................................................เจาพนักงานทองถ่ิน  
        (….............................................)        
       นายกองคการบริหารสวนตําบลจิกเทิง 
           วันท่ี......../........../........  

 


