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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองดิน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกองดิน  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกองดิน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกองดินและนายอําเภอแกลง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารหารสวนตําบลกองดิน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกองดินเมื่อไดประกาศโดยเปดเผย   

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกองดินแลวสามสิบวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบลกองดินวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือท่ีอื่น  

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลกองดิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกองดิน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหเปน  

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันไดเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบล  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

ในสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหาร

สวนตําบลหรืออนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ไดภายใตการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานทีม่ีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรบัทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย 

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในทางสาธารณะหรือ 

ที่สาธารณะอ่ืนใดเปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในภาชนะ 

หรือที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้ง 

ไวใหโดยเฉพาะ   
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ขอ  ๗  หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปไวในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใดตามขอ  ๖  เวนแตจะไดใส

ภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกขางนอก 

ขอ  ๘  หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

ในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เวนแตเปน 

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๙  เจาของหรือผูครอบครองสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถานตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  ในสถานท่ีอาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนใหถูกตองตามสุขลักษณะอยางเพียงพอ

และเหมาะสม  ซึ่งตองไมรั่วและมีฝาปดมดิชิดกันแมลงและสัตวได  หรือตามที่เจาพนักงานทองถิน่เหน็ชอบ

โดยคําแนะนําของเจาหนาท่ีสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๐  ผูครอบครองสถานท่ี  อาคารหรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานที่  อาคารหรือเคหสถาน

ในครอบครองของตนไมใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือมีการถายเทหรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน  เมื่อไดมีหนังสือแจง   

แกผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ

กําหนดบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณท่ีกําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง  

เปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานจะตอง

ใหเจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตาํบล  หรือบุคคลผูไดรับอนญุาตจากเจาพนกังานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  

เก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง  โดยเสียคาธรรมเนียม

เก็บ  ขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๒  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอย  

ตามขอ  ๑๑  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๓  ผูใดจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหกระทําได 

เมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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โดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูง  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔  ผูใดจะขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม. ๑  พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๕  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาต  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

  (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

  (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดีไมรั่วซึม 

  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  น้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕ %) 

  (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  ใหรูวาเปนพาหนะ 

ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ  

ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับผูปฏิบัติงาน 
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   (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๔ 

  (๒.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

  (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 (๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

  (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย 

    (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่ใชในการดําเนินกิจการ

ดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

    (๒.๓.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

 (๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๔ 

 (๓.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๓.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองการเก็บ  ขน 

    (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (๓.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

  (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันไมใหเกดิอนัตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การควบคุม

เหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมท้ังสุขภาพ  อนามัยของประชาชน 

    (๓.๒.๕)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
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 (๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 

    (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 

  (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

  (๓.๓.๓)  สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดเปนกรรมสิทธิ์

ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดเปนกรรมสิทธิข์องบุคคลอื่นทีผู่ขออนุญาต

ไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีและเงื่อนไขใด 

  (๓.๓.๔)  หลักฐานอื่นตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๖ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอแลว

หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวและเปนกรณี 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาไมสมควรออกใบอนุญาตใหมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือไมสมบูรณทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเปน 

ที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ

ภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจหรือยังไมอาจออกใบอนุญาตไดภายในกําหนด

ตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจง 

การขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ 

ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด  

สิบหาวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแทนหรือผูมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้น 
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กอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป  ถาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล  

คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  ๒  ครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการไว 

จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๙  ในการดําเนินกิจการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือ 

กับผูรับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงชื่อ  ที่อยู  ของคูสัญญา  วัน  เดือน   

ปที่ทําสัญญา  อัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ  และความรับผิดในกรณีผิดสัญญา  โดยใหสง 

สําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นไมนอยกวาหาวันทําการกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 

ขอ  ๒๐  เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สม.  ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหกิจการตอไปได   

เวนแตเจาพนักงานทองถิน่จะมคีําส่ังไมตออายุใบอนุญาต  การพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติตามขอ  ๑๖   

ขอ  ๒๑  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

ขอ  ๒๒  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ไมนอยกวาสามสิบวันกอนเลิกและตองไดรับความยินยอมจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

ขอ  ๒๓  หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูไดรับอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ  ๒๔  การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑)  ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไว  และใหมี  วัน  เดือน  ป  

ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  โดยระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ  

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือ 

ในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(๓)  แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามขอบัญญัตินี้

หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน

ในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนได 

โดยไมตองใชราคา 

ขอ  ๒๖  หากผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติไมถูกตอง

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและ 

ถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะกอใหเกิด 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการนั้น 

ไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดแกไขหรือปรับปรุงจนกวาจะเปนท่ีแนใจวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวา  ๗  วัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันทีและตองทําเปน 

หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึง่จะตองปฏิบัตติามคําส่ังทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนิน 

กิจการไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบ

คําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗  ถาผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตนั้นเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือ 

(๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต  และการไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอ 

สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๖  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต  

ผูแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือ  

มูลฝอยหยุดดําเนินกิจการ  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูดําเนินกิจการหรือผูรับใบอนุญาตทราบ  แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๔  ขอ  ๑๘  และขอ  ๒๓  แหงขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน

หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ี

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ  ๒๖  แหงขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๓  ผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ

หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๗  และขอ  ๒๖  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว 

อันสมควรหรือดาํเนินกิจการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๔  บรรดา  คาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบล 

ขอ  ๓๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกองดินเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ประวิทย  บุญเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกองดนิ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน  
เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
๑. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ

๑.๑  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                 
       ลูกบาศก์เมตรละ    

ครั้งละ ๒๕๐ 

๑.๒ เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป
       (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) ครั้งละ ๑๐๐ 

๒. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
๒.๑ คา่เก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลติร   

(๑) วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                                  
 

  เดือนละ ๓๐ 
(๒) วันหน่ึงเกิน   ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน    ๔๐  ลติร                         เดือนละ ๖๐
(๓) วันหน่ึงเกิน   ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๖๐  ลิตร                          เดือนละ ๙๐
(๔) วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๘๐  ลิตร                        เดือนละ ๑๒๐
(๕) วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร                        เดือนละ ๑๕๐
(๖) วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลติร                        เดือนละ ๓๐๐
(๗) วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลติร                        เดือนละ ๔๕๐

๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึน้ไป
สําหรบัตลาดโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีมีมูลฝอยมาก 

(๑) วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                        
 

เดือนละ ๒,๐๐๐ 
(๒) วันหน่ึงเกิน   ๑  ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของ

ลูกบาศก์เมตร                                                                    เดือนละ ๒,๐๐๐ 
๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  ครั้งหนึ่งๆ

(๑) ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                                ครั้งละ ๑๕๐ 
(๒) เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร    

ลูกบาศก์เมตรละ                                                                                  ครั้งละ ๑๕๐ 
๓. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๓.๑  รับทําเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                   

 
ฉบับละ ๕,๐๐๐ 

 ๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                               ฉบับละ ๕,๐๐๐
 ๓.๓  รับการทําจัดเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ                                           ฉบับละ ๑๐,๐๐๐
 ๓.๔  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ                                          ฉบับละ ๑๐,๐๐๐

 



 
บัญชีอัตราคา่บริการขัน้สูงทา้ยข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน  

 เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สําหรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ   

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ 
 

ลําดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
๑. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ

๑.๑  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  และลูกบาศก์เมตรต่อๆไป               
       ลูกบาศก์เมตรละ    

 
ครั้งละ ๒๕๐ 

๑.๒  เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป
       (เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) ครั้งละ ๑๕๐ 

๒. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน
๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลติร   

(๑) วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                                    
 

 เดือนละ ๔๐ 
(๒) วันหน่ึงเกิน  ๒๐ ลิตร   แต่ไมเ่กิน ๔๐  ลิตร                        เดือนละ ๘๐
(๓) วันหน่ึงเกิน  ๔๐ ลิตร   แต่ไมเ่กิน  ๖๐ ลิตร                       เดือนละ ๑๒๐
(๔) วันหน่ึงเกิน  ๖๐ ลิตร   แต่ไมเ่กิน  ๘๐ ลิตร                       เดือนละ ๑๖๐
(๕) วันหน่ึงเกิน  ๘๐ ลิตร   แต่ไมเ่กิน  ๑๐๐  ลติร                         เดือนละ ๒๐๐
(๖) วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๒๐  ลิตร                         เดือนละ ๒๔๐

๒.๒  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 
ขึ้นไป 

(๑) วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                      เดือนละ ๒,๐๐๐
(๒) วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือ 

        เศษของลูกบาศก์เมตร                                                  เดือนละ ๒,๐๐๐
๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  ครั้งหนึ่งๆ

(๑) ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร                                                 ครั้งละ ๑๕๐ 
(๒) เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   

ลูกบาศก์เมตรละ ครั้งละ ๑๕๐ 
 
 
 
 
 
 



แบบ สม.๑ 
เลขที่................/...................            

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏกูิลหรือมูลฝอย 

 

เขียนที่...................................................... 
วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. .............. 

 ข้าพเจ้า...............................................................................  อายุ.................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................................... ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ.......................................... จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์............................................ โทรสาร................................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ     รับทําการเก็บ     ขน     หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท.............................................................................................  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า............................................................................  จํานวนคนงาน.....................................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.................................... ถนน................................... 
ตําบล.........................อําเภอ.................จังหวัด.......................โทรศัพท์..................... โทรสาร............................ 

 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน  เอกสารนิติบุคคล (ถ้ามี) 
๔. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
๕. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
๖. ใบยินยอมให้ทิง้สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๗. อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
        
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 (ลงช่ือ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
           (................................................) 

แผนท่ีต้ังสถานประกอบการพอสังเขป



 
         แบบ สม. ๒ 

 
 
 

 
ใบอนญุาต 

ประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจัดสิ่งปฏกิลูหรือมูลฝอย 
 

เล่มที่………. เลขที่….……….… ปี………….… 
 

  อนุญาตให้……………………………….………..……..…..…....อายุ……….…….ปี สัญชาติ…….…………...
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี…………..….หมู่ที่……...ตรอก/ซอย…………….…………….. ถนน……......………………………...
ตําบล/แขวง………………………………………อํา เภอ/เขต…………….………..……….…..จังหวัด……..……….…………....
โทรศัพท์………………………….. โทรสาร................................................... 
 

  ข้ อ   ๑   ประกอบกิ จการรั บทํ าการ เ ก็บ   ขน   หรื อ กํ า จัดสิ่ งป ฏิกู ลหรื อมู ลฝอย 
ประเภท..........………………………………………………........….ค่าธรรมเนียม……………………………………….……………บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่………..…...เลขที่…….…………ลงวันที่.……..…เดือน.....................………….……….พ.ศ. ……..……… 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า…..................................................................................………...จํานวนคนงาน….……………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่……....... หมู่ที่.......... ถนน............................. ตําบล .........................อําเภอ...........................
จังหวัด...................................โทรศัพท์………………………………………..…โทรสาร……………………………………………… 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๒) …………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
   ออกให้ ณ วันที่…….….เดือน……………………….…พ.ศ………….……….. 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่….……...เดือน……………………….…พ.ศ………….……….. 
 

    (ลงช่ือ) ………………….………..…………                  (ลงช่ือ) ……………………..………………… 
  (.............................................)    (.............................................) 
       ผู้อํานวยการกองคลัง            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน 
 
 
คําเตือน ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 
 ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สม.๓ 

 
คําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 

เลขที่รับ.............../................. 
เขียนที่……………………………….……………...... 

วันที่…….…. เดือน…………………………..พ.ศ. ……………… 
 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………..อายุ…………....……ปี สญัชาติ.....…………..…… 
อยู่บ้านเลขที่………….หมู่ที่………..ตรอก/ซอย………….…..ถนน…………………………ตําบล/แขวง………..……..………..…
อําเภอ/เขต………..…….…..จงัหวัด…..………………….โทรศัพท์………………..………..โทรสาร......................................... 
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท……………………….………………..….……………..……..………………….ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า………..…………………………………..….………………………….........จํานวนคนงาน.……..………….คน   
ต้ังอยู่ ณ เลขที่…….........หมู่ที่…........ถนน................................. ตําบล.............................อําเภอ............................
จังหวัด....................................โทรศัพท์…………………………....………โทรสาร……………………………………………….. 
 

  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  ๑. ใบอนุญาตเดิม 
  ๒. …………………………………………………………………………………………. 
  ๓. …………………………………………………………………………………………… 
  ๔. …………………………………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงช่ือ)……………..……………………………..ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (……………………………..…..………….) 
 
 
 

 
 
 



 
แบบ สม. ๔ 

 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 

เลขที่รับ.............../................ 
เขียนที่ …….……………………………………………. 

วันที่…………... เดือน……………..….….. พ.ศ. ………………. 
 

  ข้าพเจ้า…………………………………..………………………..อายุ………….……ปี สัญชาติ…………..…………. 
อยู่บ้านเลขที่…….…..หมู่ที่.….…..ตรอก/ซอย…………….……..ถนน……………..………ตําบล/แขวง…………………....…..
อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด………………………..โทรศัพท์……………………………โทรสาร….……………….……… 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า……………………………………………..….……………………….….........จํานวนคนงาน.…………..……...คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที่……....... หมู่ที่.......... ถนน................................. ตําบล ............................... อําเภอ...................... 
จังหวัด .......................................โทรศัพท์…………………..……………………โทรสาร………………………..….……………… 
 

  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกองดิน ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

          (ลงช่ือ)…………………………………………………..ผู้ขออนุญาต 
        (…………………………….……………………..) 
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