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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  วาดวยการจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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 

สวนตําบลเกาะลิบง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงและนายอําเภอกันตัง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

กอนขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติกภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตาํบลเกาะลิบงอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  หรืออาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ   

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน  

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดาํเนนิกจิการโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวย

การคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ  ๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร

สวนตําบลเกาะลิบงมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองชําระคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตาํบลเกาะลิบงตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงจะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๘  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือ

ทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลเกาะลิบงจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒)  หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ี

เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓)  หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน   

เรือขน  สถานท่ีเทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  เวนแตเปนการกระทํา 

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  (๕)  หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอยในที่

รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานท่ีพักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  เวนแตเปน

การกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

  (๖)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗)  ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

  (๘)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๙)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะได

กระทําโดยวธิีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ   

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดใหตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 
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สิบหาวัน  หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 

แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ

หรือครอบครองอยู  โดยชําระคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๐  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๕)  สําเนาเอกสารอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงกําหนด  ดังนี้ 

   (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

       (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

           (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

           (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

           (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนิดเฮพวี่  ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปมสูบตะกอน

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

           (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่ว  ไมซึม 
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           (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวนน้ํายา

ดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

           (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตวัรถพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลให

รูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตองสูง 

ไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 

           (๑.๑.๗)  สีของรถพาหนะเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลตองกําหนดใหมีสีตางจาก

รถเก็บขนถายส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

       (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  ผาปดปาก

ปดจมูก  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

       (๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสง 

ส่ิงปฏิกูล)  วาจะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

       (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

       (๒.๒) ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน 

           (๒.๒.๑)  ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  

Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

             (ก)  ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีต 

ที่กอสรางขึ้นจํานวน  ๓๑  ถัง  มีฝาปดมิดชิด  ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะ

บรรจุส่ิงปฏิกูลที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูลที่ไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถาย

ลงในถังหมักนี้ภายในถังหมักจะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  

(Anaerobic  Digestion)  ทําการหมกัอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิที่ปะปนมากับ

ส่ิงปฏิกูล 
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             (ข)  ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําท่ีทํา

การหมักในถังหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๒.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรอง

ส่ิงปฏิกูลใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําทิ้งดานลาง  เพ่ือรวบรวม

นําไปสูบอพักน้ําเก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้ําทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนที่กรองอยูดานบน

ลานทรายกรองนั้นใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึง

นําไปยอยหรือบดใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไป 

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

       (๒.๓) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปากปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุม 

สูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

       (๒.๔) ตองมี ผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

       (๓.๑) ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

           (๓.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

           (๓.๑.๒)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

           (๓.๑.๓)  สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

           (๓.๑.๔)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

           (๓.๑.๕)  ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรู 

วาเปนรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวท้ังสองดานของตัวรถ  โดยขนาด

ตัวอักษรตองสูงไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร 
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           (๓.๑.๖)  สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจากรถ

เก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

       (๓.๒)  ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชนไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

       (๓.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)  

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๔.๑)  สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

       (๔.๒)  ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ซึ่งแตละระบบ

จะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียง  รวมทั้ง 

การปองกันเหตุรําคาญดวย 

โดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  และหรือ

หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

       (๔.๓)  ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

       (๔.๔)  ตองจัดใหมีผาปดปากปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๘  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 
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ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตอง 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีท่ีเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาต

ทราบภายในสามสิบวันนับแตที่ไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวน 

ตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  แลว  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต   

หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง

ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบ  

กอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๑๔  ผู ไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา 

ทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับ

ใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๓  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

       (๑.๑) ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุมสวมผา 

ปดปากปดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุมถุงมือยาง  

รองเทาหนังยางและรางกายผูปฏิบัติงานหลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

       (๑.๒) ทําความสะอาดทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  

ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาดทอหรือสาย 

ที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกที่สัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

       (๑.๓) ทําความสะอาดรถขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจากท่ี

ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลเสร็จแลว  สําหรับน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผานการบําบัดน้ําเสียหรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึม 

โดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๑.๔) กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

       (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูล  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

       (๑.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

       (๑.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

       (๑.๘) ตองมีใบอนุญาตติดประจํารถ 

       (๑.๙) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต 

     (๑.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

     (๑.๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

       (๒.๑) ตองมีเจาหนาที่ ท่ีผานการอบรม  และมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูลและอยูประจําท่ีระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล 

       (๒.๒) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 

       (๒.๓) เจาหนาที่จะตองดูแลใหรถสูบส่ิงปฏิกูลตองท้ิงส่ิงปฏิกูลลงถังหมักตรงตามถัง  

ที่กําหนดในแตละวัน  เพ่ือใหมั่นใจวาส่ิงปฏิกูลหมักนานอยางนอย  ๒๘  วัน  (กรณีมีความจําเปนตองใส 

ส่ิงปฏิกูลหลาย ๆ  ครั้ง  หรือหลาย ๆ  วันในหนึ่งถัง  เนื่องจากส่ิงปฏิกูลยังไมเต็มถังใหเริ่มตนนับจากวันที่

ใสส่ิงปฏิกูลครั้งสุดทาย) 

       (๒.๔) ถามี ส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํ ายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

       (๒.๕) ตองปดฝาถังหมักส่ิงปฏิกูลทุกครั้ง  หลังจากที่ใสส่ิงปฏิกูลลงในถังหมักแลว 

       (๒.๖) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองลงบันทึกเลขท่ีรถสูบส่ิงปฏิกูลและปริมาตร   

ส่ิงปฏิกูลที่นํามาทิ้งทุกครั้งเปนการปองกันไมใหรถนําส่ิงปฏิกูลไปท้ิงที่อื่น 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๒.๗) ทุกครั้งที่ปลอยส่ิงปฏิกูลจากถังหมัก  เมื่อส่ิงปฏิกูลไหลออกจะหมดใหใช   

ไมแหยทอระบายเพ่ือชวยใหตะกอนท่ีคางอยูกนถังหมักไหลออกมาใหหมด  และควรใชน้ําฉีดไลตะกอน   

ที่คางอยูกนถังหมักอยางนอย  ๓  เดือนตอครั้ง 

       (๒.๘) การดูแลลานทรายกรองใหทําความสะอาดหนาลานทรายกรองเมื่ออัตรา

การซึมเริ่มชาลงโดยใชอุปกรณลอกหนาลานทรายกรองออกแลวเติมทรายใหม  และตองคอยเติมทรายให

ไดความสูงตามที่กําหนดไว 

       (๒.๙) การโกยตะกอนท่ีตากแหงแลวไปทําปุย  ใหทิ้งไวนาน  ๓  วันหลังจาก 

ที่ตะกอนแหงแลวจึงโกยตะกอนที่ตากแหงสนิทนําไปบดกอนนําไปใชทําเปนปุย 

      (๒.๑๐) หากมีอุปกรณสวนไหนชํารุดตองแจงซอมทันที 

      (๒.๑๑) เจาหนาที่ตองไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

      (๒.๑๒) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ

ตามใบอนุญาต 

      (๒.๑๓) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

      (๒.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาดปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

       (๓.๑) ขณะทําการเก็บขน  มูลฝอย  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานผูกผาปดปาก   

ปดจมูก  สวมถุงมือยาง  สวมเส้ือสะทอนแสง  สวมรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สวมเส้ือและกางเกง 

ใหมิดชิดและทําความสะอาดผาปดปากปดจมูก  เส้ือ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางและรางกาย

ผูปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

       (๓.๒) การเก็บขนมูลฝอยตองจัดเก็บใหเรียบรอยมิใหมีมูลฝอยตกคาง 

       (๓.๓) ขณะขนยายตองไมทําใหมูลฝอยตกหลน  หรือฟุงกระจายตามทองถนน 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

       (๓.๔) ทําความสะอาดรถเก็บ  ขน  มูลฝอย  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง  

สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัดท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  คือน้ําลางจะตองผาน

การบําบัดน้ําเสีย  หรือปลอยลงสูลานทรายซึมชนิดรองซึมโดยตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใช  ไมนอยกวา  

๓๐  เมตร 

       (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โดยเฉพาะ

การตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร   

       (๓.๖) หามนํารถไปใชในกิจการอื่น 

       (๓.๗) ตองดูแลมิใหขอความบนตัวถังรถลบเลือน 

       (๓.๘) ตองมีใบอนุญาต  ติดประจํารถ 

       (๓.๙) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต 

      (๓.๑๐) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

      (๓.๑๑) ปฏิบัติการอื่ น ใด เกี่ ยวด วย สุข ลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย 

และการรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมตามคาํแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

       (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยตองถูกหลักสุขาภิบาลและมีขอกําหนดหลักเกณฑ 

ที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชนขางเคียงรวมท้ังการปองกันเหตุรําคาญ  เชน 

          (๔.๑.๑)  ระบบเตาเผา  (Incinerater)  ตองควบคุมไมกอใหเกิดเขมา  เถา  

ฝุนละอองที่ไปกระทบความเปนอยูของประชาชนขางเคียง 

          (๔.๑.๒)  ระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)  ตองมีระบบรองรับน้ํา  ขยะ  

(Leachate)  ไปกําจัดโดยตองควบคุมไมปลอยใหไปปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติ 

          (๔.๑.๓)  ระบบหมักเปนปุย  (Decompose)  ตองควบคุมไมใหเกิดกล่ิน

เหม็นที่รุนแรง  หรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  โดยเฉพาะแมลงวัน  หนู  แมลงสาบหรืออื่น ๆ 

       (๔.๒) ตองมีเจาหนาที่ ท่ีผานการอบรม  หรือมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา  

ระบบกําจัดมูลฝอยและอยูประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย 

       (๔.๓) เจาหนาที่ตองสวมเส้ือคลุม  สวมถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

และสวมผาปดปากปดจมูก  ขณะปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔.๔) มีการตรวจสุขภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  

โดยเฉพาะการตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 

    (๔.๕) รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๒  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ  

ตามใบอนุญาต 

    (๔.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๖ 

    (๔.๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัยและการรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

ขอ  ๑๖ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผู รับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนัง สือ 

กับผูรับบริการทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการ 

และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน  

กอนวันท่ีเริ่มการใหบริการ 

ขอ  ๑๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตจะยกเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดตองทําเปนหนังสือ  

แจงพนักงานทองถิ่นลวงหนากอนเลิกการใหบริการอยางนอยสิบหาวัน 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด  ในสัญญาที่ทําขึ้นระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูรับบริการ  

เชน  การเปล่ียนอัตราคาบริการ  ผูรับใบอนุญาตตองสงสําเนาสัญญาที่แกไขแลวนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่น

ภายในกําหนดสิบหาวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ  ๑๘ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สม.  ๓  เมื่อไดย่ืน 

คําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไม 

ตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่ มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณี ท่ี เปนการขอรับใบอนุญาตครั้ งแรก 

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  
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ถามิไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลากําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดชําระคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๐ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลเกาะลิบง   

ขอ  ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  หรือหากประสงคจะแกไข

รายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการหรือแกไขรายการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ  ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๖๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๑ 

   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๒ 

   (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม.  ๓ 

   (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  เชน  แกไขเปล่ียนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  

บอกเลิกการดําเนินกิจการใหใชแบบ  สม.  ๔ 

ขอ  ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ไดระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  
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หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ  ตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดย  

ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน  

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน

ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวย

สุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๓๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบงรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สิทธิพร  จิเหลา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเกาะลิบง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
ลําดับท่ี 

 

 
ประเภท 

 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 
 
๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
  (๑)  เศษของลูกบาศกเมตร  หรือลูกบาศกเมตรแรก 
        และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป        ลูกบาศกเมตรละ 
  (๒)  เศษไมเกินลูกบาศกเมตร 
        (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอย 
  (๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
        ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 
        -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร          เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร    เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร    เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร    เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ   
        -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ   

 
 
 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 



-๒- 

 
ลําดับท่ี 

 

 
ประเภท 

 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

  (๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 
        เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
        -  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ   
        -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร 
            หรือเศษของลูกบาศกเมตร                    เดือนละ   
  (๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 
        -  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร        ครั้งละ 
        -  ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 
           ลูกบาศกเมตร  หรือเศษลูกบาศกเมตร       ลูกบาศกเมตรละ   
 
อัตราคาธรรมเนียม  ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ 
เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ   
หรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  (ตอป) 
  (๑)  รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย      ฉบับละ 
  (๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย              ฉบับละ   
  (๓)  ใหบริการหองสุขา                                    ฉบับละ   
  (๔)  ใหบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี                           ฉบับละ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงทายบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สําหรับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภท 

 

อัตราคาบริการ   

ข้ันสูง 

ไมเกิน  (บาท) 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

คาเก็บและขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

  (๑)  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ  ไป      ลูกบาศกเมตรละ 

  (๒)  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

คาเก็บและขนมูลฝอย 

  (๑)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

  ไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

  -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                              เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร      เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร      เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร      เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร    เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 

  -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 

 

 

๓๕๐ 

๒๕๐ 

 

 

 

 

๔๐ 

๘๐ 

๑๒๐ 

๑๖๐ 

๒๐๐ 

๔๐๐ 

๖๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

ลําดับท่ี 

 

 

ประเภท 

 

อัตราคาบริการ   

ข้ันสูง 

ไมเกิน  (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๔ 

 

๕ 

 

๖ 

๗ 

๘ 

 

 

 

  (๒)  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน  ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง 

        เกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

        -  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 

       -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ 

    ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร                  เดือนละ 

  (๓)  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว 

  -  ครั้งหนึ่ง ๆ ไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                         ครั้งละ 

  -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร 

      หรือเศษของลูกบาศกเมตร                          ลูกบาศกเมตรละ 

รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยใชระบบเตาเผา  (Incinerater)  ต ันละ  

รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยใชระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land-fill)                                     

                                                                            ตันละ 

รับทําการกําจัดมูลฝอย  โดยใชระบบหมักเปนปุย  (Decompose)       

                                                                            ตันละ 

คากําจัดสิ่งปฏิกูล                          ลูกบาศกเมตรละ 

คาบริการหองสุขา                         ตอคนตอครั้ง 

คาบริการรถสุขาเคลื่อนท่ี                 ตอคนตอครั้ง 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕ 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขท่ีรับ.............../.................              เขียนท่ี........................................................... 

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

 

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

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

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................... 

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

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ประเภท.........................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง   

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............................................หมูท่ี..........................ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

  . 

  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

  ๓.  สําเนาใบทะเบียนบาน  นิติบุคคล  (ถามี) 

  ๔.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

  ๕.  ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูขอรับบริการ 

  ๖.  ใบยินยอมใหท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สม. ๑ 



 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

สวนของเจาหนาท่ี 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 

     ไมครบ  คือ 

     ๑)...................................................................... 

     ๒)...................................................................... 

     ๓)...................................................................... 

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

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

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

 

 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

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

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

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

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

 

 

 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(     )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

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



 

 

  ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี............เลขท่ี.............ป.................. 

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

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................................... 

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

      ขอ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท.............................................................................................................คาธรรมเนียม.......................บาท 

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี..................เลขท่ี....................ลงวันท่ี...................เดือน........................พ.ศ ........................ 

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี......................หมูท่ี.................ถนน...........................ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

      ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

           (๒)  ................................................................................................. 

      ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี...................เดือน..........................พ.ศ. ........................... 

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

 

ลงชื่อ..............................................           ลงชื่อ.............................................. 

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

                 ผูรับเงิน             นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

คําเตือน  ๑)  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

            ๒)  ตองตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐ 

 

 

แบบ สม. ๒ 



 

 

คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

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

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

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

ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด......................................... 

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

           ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท........................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง

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

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน..................................ตําบลเกาะลิบง  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

          พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  คือ 

 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 

 2.  ............................................................................................................................................ 

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

  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 

 

 

 

 

แบบ สม. ๓ 



 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

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

ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 

   ไมครบ  คือ 

   ๑)........................................................................ 

   ๒)........................................................................ 

   ๓)........................................................................ 

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

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

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

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

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

  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ 

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

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

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

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

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง 

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

 

 

 

 

 

 

(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(     )  อนุญาตใหตอใบอนุญาตได 

(     )  ไมอนุญาตใหตอใบอนุญาต 

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

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

          นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลิบง  

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