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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลกุดเพียขอมโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมและนายอําเภอชนบท  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว 

เปดเผย  ณ  ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตาํบลกดุเพียขอมเปนอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนไดภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ขอ ๕ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  

ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก   
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ขอ ๗ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๘ หามผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานกุดเพียขอม   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ขอ ๙ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม 

ขอ ๑๐ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่วไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว

ออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ   

ขอ ๑๒ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถายเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๔ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานท่ี  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยัง

เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวา  

๓  แหงเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศแลว   

เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานท่ีหรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น

แตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของ

หรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๕ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึง่อยูนอกบริเวณเกบ็ขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๖ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะดําเนินการกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธรุกจิ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมกําหนด 

ขอ ๑๘ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ี

องคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม. ๒   

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  

ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาตและชําระ

คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุกราย   

โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  

กอนวันเริ่มการใหบริการ 

ขอ ๒๒ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

พนักงานทองถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  กอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม   
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ขอ ๒๓ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้   

  (๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต   

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๑ 

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนํา  หรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  

ขอบัญญัติ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม   

ขอ ๒๔ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

ขอ ๒๕ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอม   

ขอ ๒๖ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔   

ขอ ๒๗ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ี 

ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย   

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังนี้   

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคาวา  “ใบแทน”   

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

ผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน   



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต   

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมนี้ตองแสดง 

ใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ ๓๑ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้   

  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑   

  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒   

  (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓   

  (๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔   

ขอ ๓๒ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน   

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได   

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  หรือขอ  ๒๓  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๘  หรือขอ  ๓๐  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ขอใดขอหนึ่งตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดเพียขอมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบัญญัติ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเวช  ศรีวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุเพียขอม 

 



 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม 

เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ ประเภท 
ค่าธรรมเนียม

(บาท/ปี) 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ   
 ก. เศษของลูกบาศก์  หรือลูกบาศก์เมตรแรก 
  และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ  ไป   ลูกบาศก์เมตรละ 
 ข. เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป   
  (เศษเกินคร่ึงลกูบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร)   
๑.๒ ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณและมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
        ก. วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร               เดือนละ 
       ข. วันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไมเ่กิน  ๔๐  ลิตร            เดือนละ 
       ค. วันหน่ึงเกิน  ๔๐  ลิตร  แต่ไมเ่กิน  ๖๐  ลติร            เดือนละ 
  ง. วันหน่ึงเกิน  ๖๐  ลิตร  แต่ไมเ่กิน  ๘๐  ลิตร             เดือนละ 
       จ. วันหน่ึงเกิน  ๘๐  ลิตร  แต่ไมเ่กิน  ๑๐๐  ลติร  เดือนละ 
       ฉ. วันหน่ึงเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
       ช. วันหน่ึงเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
       ซ. วันหน่ึงเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
       ฌ. วันหน่ึงเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
๑.๓ ค่าเก็บและขนมลูฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป   
 ก. วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
 ข. วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   
  ค่าเก็บและขนทุก  ๆ  ลูกบาศก์เมตร   
  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   เดือนละ 
๑.๔ ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นคร้ังคราว  ครั้งหน่ึง ๆ   
 ก. ไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 
 ข. เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร   
  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศก์เมตร   
  หรือเศษของลูกบาศก์เมตร   ลูกบาศก์เมตรละ 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ครั้งละ 
๒.๒ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   ครั้งละ   
๒.๓ ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว   ครั้งละ   
๒.๔ ให้บริการสุขาช่ัวคราว   ครั้งละ   

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๑๐ 
๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 
๓๕๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 



 
สม. ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
เขียนที่………………………………………   

วันที่……..เดือน…………………….พ.ศ……….……   
 
ข้าพเจ้า…………………..................................……….อายุ…..……………ปี  สัญชาติ……………………….. 

อยู่บ้านเลขที่…………..........…หมู่ที่………........….ตรอก/…………..….........……ถนน………..…..………………………..… 
ตําบล…………........…………..….อําเภอ…………….…..............….……จังหวัด………………………...............…………… 
รหัสไปรษณีย์………………...……………………  โทรศัพท์…..…......…………….……มือถือ…………………..………............. 
                ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ   
๑. สําเนาทะเบียนบ้าน   
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต   
๓. ใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์   
๔. อ่ืน ๆ   
 ๔.๑ ……………………………………………………………………............................................................. 
 ๔.๒ ……………………………………………………………………............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ   
 

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

แผนท่ีต้ังสถานประกอบกิจการพอสงัเขป

 



 

เลขท่ี.....
 
              
ช่ือ ........
อยูบ่า้น/ส
ถนน......
จงัหวดั..
          ๑. 
          ๒
ส่วนตาํบ
          ๓.
วนัท่ี……
          ๔.
              
และมูลฝ
คาํสัง่เจา้
              
              
             ใ
ออกให ้ณ
 
 
 

.............../....

  เจา้พนกังาน
.....................
สาํนกังานเลข
.....................
.....................
 ดาํเนินกิจกา
. ใบอนุญาต
บลกดุเพียขอม
. ค่าธรรมเนีย

………เดือน…
. ผูท่ี้ไดรั้บอนุ
      ๔.๑ ตอ้ง
ฝอย  พ.ศ. ๒๕
พนกังานทอ้ง
       ๔.๒ .....
       ๔.๓ ......
ใบอนุญาตฉบ
ณ วนัท่ี.........

รับทํ

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

นทอ้งถ่ิน อนุญ
.....................
ขท่ี.................
...... ตาํบล/แข
............... โท
รเกบ็ ขน หรื
ตให้ใชเ้ฉพาะ
ม 
ยม…..............
………..........
นุญาตจะตอ้งป
งปฏิบติัตามข้
๕๙  และปฏิบ
งถ่ิน รวมทั้งข้
.....................
.....................
บบัน้ีใชไ้ด ้จน
.......... เดือน.

น

ทาํการเกบ็ขนห

ญาตให ้( ) บุค
.....................
.............. หมู่
ขวง...............
รศพัท.์..........
อกาํจดัส่ิงปฏิ
ผูรั้บใบอนุญ

.…………บา
...........…….พ
ปฏิบติัตามเง่ือ
อ้บญัญติัองค์
บติัการอ่ืนใดเกี
ขอ้บญัญติัและ
.....................
.....................
นถึงวนัท่ี.......
....................

(      
ายกองคก์ารบ

    เจา้พ

 
 

ใบอนุญาต
หรือกาํจัดส่ิงป

 

คคลธรรมดา (
...............อายุ
ท่ี..................
.....................
................. โท
ฏิกลูหรือมูลฝอ
ญาต เพื่อดาํเนิ

าท/ปี ใบเสร็จ
พ.ศ…………
อนไข ดงัต่อไ
ก์ารบริหารส่
ก่ียวดว้ยสุขลกั
ะคาํสัง่ขององ
....................
.....................
.......... เดือน 
............. พ.ศ

                     
บริหารส่วนตํ
พนกังานทอ้ง

 

ปฏิกลูหรือมูล

( ) นิติบุคคล 
...............ปี สั
..... ตรอก/ซอ
อาํเภอ/เขต...
ทรสาร..........
อย 
นินกิจกรรมภ

รับเงิน เล่มท่ี
……. 
ปน้ี 

สวนตาํบลกุดเ
กัษณะ ตามคาํ
งคก์ารบริหาร
.....................
.....................
 ....................
.....................

       ) 
าบลกดุเพียขอ
ถ่ิน 

ลฝอย 

สญัชาติ .........
อย..................
.....................
....................

ภายในเขตพื้น

……...…..เล

เพียขอม  เร่ือ
าแนะนาํของเจ
ส่วนตาํบลกดุ
....................
.....................
.......... พ.ศ....
.. 

อม 

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

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

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

นท่ีขององคก์า

ขท่ี…...........

อง การกาํจดั
จา้พนกังานสา
ดเพียขอม 
.....................
.....................
................. 

สม. ๒ 

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

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

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

ารบริหาร

....……. 

ส่ิงปฏิกลู
าธารณสุข  

. 
 

 
 



 
สม. ๓ 

 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 

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

 
ข้าพเจ้า………………………………….................…...อายุ..……..……ปี  สัญชาติ……..………….............… 

อยู่บ้านเลขที่………....…...............…หมู่ที่………........….ตรอก/ซอย……....................ถนน…………………….....……...  
ตําบล………………................….อําเภอ…………………......…...........………จังหวัด……….........……….….......…….…....... 
รหัสไปรษณีย์………………………………...  โทรศัพท์………………….....…………มือถือ…………………..…….................….  
                 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ประเภท.............………..………………………...............................….ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดเพียขอม   

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ   
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แบบคาํขอใบอนุญาตต่าง ๆ 
เกีย่วกบัการประกอบกจิการรับทาํการเกบ็ขนหรือกาํจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
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พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
          � สาํเนาบตัรประจาํตวั (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ 
              ระบุ....................................................) ท่ีรับรองถูกตอ้ง 
          � สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีรับรองถูกตอ้ง 
          � สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
              ของผูแ้ทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
          � หนงัสือมอบอาํนาจ ในกรณีท่ีเจา้ของกิจการไม่มายืน่ขออนุญาตดว้ยตนเอง 
          � เอกสารและหลกัฐานอ่ืน ๆ 
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