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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  ว่าด้วย 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  
โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองและนายอําเภอโพธาราม   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  เร่ือง   
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบื้อง  ตั้งแต่  
วันถัดจากวันประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัติน้ี  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึง  สิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัสดุ  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองอาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองอาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองหรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
แต่ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดของ 
เสียอันตรายดังกล่าวต้องแจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอย  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  มอบให้บุคคลอื่น
ดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง   
และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ   
ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  หรือเขตพื้นที่ที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองมอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  จะต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
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(๒) ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

(๓) ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
(๔) ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  สถานที่

เทเก็บหรือพักสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

(๕) ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  
เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  เว้นแต่เป็นการกระทํา
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

(๖) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

(๗) ที่รองรับสิ่งปฏิกูลต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  
และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้   

(๘) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น
ไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ   

(๙) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  กลิ่น  ควัน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๙ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ   
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น   
เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน  ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์  (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองกําหนด  ดังนี้   
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล   
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  มีฝาเปิดปิดอยู่ด้านบน 
   (๑.๑.๓) มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดของสิ่งปฏิกูลและอยู่ในสภาพ 

ที่ใช้งานได้ดี  มองเห็นระดับได้อย่างชัดเจน 
   (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม   
   (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%) 
   (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น

พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดของตัวอักษร 
ต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  ผ้าปิดปากปิดจมูก  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล 
ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
 (๒.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  โดยให้
คํานึงถึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

 (๒.๒) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยการจัดวางระบบต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๒.๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  
มีอุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๒.๔) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย   
 (๓.๑) ต้องมีพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
   (๓.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนสง่ทางบก 
   (๓.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอยต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกลิ่น

และสัตว์แมลงพาหะนําโรคได้  และไม่ทํามูลฝอยหกล้น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย 
   (๓.๑.๓) ส่วนของรถที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอยต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
   (๓.๑.๔) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  

น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)   
   (๓.๑.๕) ต้องมีข้อความแสดงที่ตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพื่อให้รู้ว่าเป็นรถ 

ที่ใช้เก็บ  ขนมูลฝอย  เช่น  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบกิจการ  ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยอักษรไทย 
ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ทั้งสองด้านของตัวรถ  โดยขนาดของตัวอักษร 
ต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

 (๓.๒) ต้องจัดให้มีผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  เสื้อสะท้อนแสง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง 
หุ้มสูงถึงแข้ง  อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน   

 (๓.๓) กรณีที่ไม่มีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนํามูลฝอยไป
กําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด   

(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   
 (๔.๑) สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  

สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  แหล่งน้ําสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  โดยให้
คํานึงถึงการป้องกันมิให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  หรือเหตุรําคาญแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

 (๔.๒) ต้องมีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เช่น  อาจจะเป็นระบบเตาเผา  
หรือระบบฝังกลบ  หรือระบบหมักเป็นปุ๋ย  ซึ่งแต่ละระบบจะต้องมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของคนงานและประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญ  โดยการจัดวาง
ระบบต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขและหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

 (๔.๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม  ผ้าปิดปาก  ปิดจมูก  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  
อุปกรณ์ทําความสะอาด  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  พลั่ว  น้ํายาดับกลิ่น  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 (๔.๔) ต้องมีผู้ควบคุมหรือดูแลหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  หรือคําขอต่อใบอนุญาตตามข้อ  ๑๘   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต   
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่ 
วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒  หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 
ไม่อนุญาตภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน 
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๕ ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูล   
 (๑.๑) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูล  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  สวมผ้าปิดปาก  

ปิดจมูก  ถุงมือยาง  และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  
และร่างกายผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๑.๒) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  
ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล  และทําความสะอาดท่อหรือ
สายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)   



 หน้า   ๒๘ 
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 (๑.๓) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
 (๑.๖) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
 (๑.๗) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖   
 (๑.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง   

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล   
 (๒.๑) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  และมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบบําบัด

สิ่งปฏิกูลและอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล   
 (๒.๒) เจ้าหน้าที่ต้องสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและสวมผ้าปิดปาก  

ปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  และร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๒.๓) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเร่ียราด  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  (เช่น  ไลโซน  ๕%)  
แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๒.๔) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูล  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
 (๒.๕) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
 (๒.๖) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖   
 (๒.๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 
 (๓.๑) ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมผ้าปิดปากปิดจมูก  

สวมถุงมือยาง  สวมเสื้อสะท้อนแสง  สวมรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สวมเสื้อและกางเกงให้มิดชิด  
และทําความสะอาดเสื้อ  กางเกง  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางและร่างกายผู้ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานประจําวัน 
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 (๓.๒) การเก็บ  ขนมูลฝอย  ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยมิให้มีมูลฝอยตกค้าง 
 (๓.๓) ขณะขนย้ายต้องไม่ทําให้มูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามท้องถนน 
 (๓.๔) ทําความสะอาดพาหนะขนถ่ายมูลฝอยอย่างน้อยวันละ  ๑  คร้ัง  หลังจากที่ออก

ปฏิบัติงานขนถ่ายมูลฝอยเสร็จแล้ว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  ก่อนปล่อยทิ้งสู่สาธารณะ 

 (๓.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
 (๓.๖) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
 (๓.๗) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖   
 (๓.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) การกําจัดมูลฝอยต้องถูกหลักสุขาภิบาลและมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ที่ป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนข้างเคียง  รวมทั้งการป้องกันเหตุรําคาญ  เช่น   
   (๔.๑.๑) ระบบเตาเผา  ต้องควบคุมไม่ก่อให้เกิดเขม่า  เถ้า  ฝุ่นละอองที่ไปกระทบ

ความเป็นอยู่ของประชาชนข้างเคียง 
   (๔.๑.๒) ระบบฝังกลบ  ต้องมีระบบรองรับน้ําที่เกิดจากมูลฝอยไปกําจัด  โดยต้อง

ควบคุมไม่ปล่อยให้ไปปนเปื้อนแหล่งน้ําธรรมชาติ 
   (๔.๑.๓) ระบบหมักเป็นปุ๋ย  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง  หรือเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรค  เช่น  แมลงวัน  หนู  แมลงสาบ  เป็นต้น 
 (๔.๒) ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม  และมีความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาระบบกําจัด

มูลฝอยและอยู่ประจําเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่ระบบกําจัดมูลฝอย   
 (๔.๓) เจ้าหน้าที่ต้องสวมเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งและสวมผ้าปิดปาก  

ปิดจมูกขณะปฏิบัติงาน  และทําความสะอาดเสื้อคลุม  ถุงมือยาง  รองเท้าหนังยาง  และร่างกาย
ผู้ปฏิบัติงาน  หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 

 (๔.๔) กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจาย  ให้ทําการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  
(เช่น  ไลโซน  ๕%)  แล้วทําการล้างด้วยน้ําสะอาด 

 (๔.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานจํากัดมูลฝอย  อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง 
 (๔.๖) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๒  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
 (๔.๗) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๖   
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 (๔.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความสะอาด  ปลอดภัย  และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

ข้อ ๑๖ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้ 
บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 
กําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตจะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  ต้องทําเป็นหนังสือ
แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนเลิกการให้บริการอย่างน้อยสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ มีการเป ล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาที่ทํ าขึ้นระหว่ างผู้ รับใบอนุญาต 
กับผู้รับบริการ  เช่น  การเปล่ียนอัตราค่าบริการ  ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาที่แก้ไขแล้วนั้น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสิบห้าวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๑๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองเท่านั้น   

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องย่ืนคําขอตามแบบ  สม.  ๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืน
คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 
เกินกว่าสองคร้ัง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๐ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินกิจการตามข้อบัญญัตินี้  จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ข้อ ๒๓ เม่ือผู้ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปหรือหากประสงค์จะแก้ไขรายการใน
ใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการหรือแก้ไขรายการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ  
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้ใช้แบบ  สม.  ๒  โดยประทับตราสีแดงว่า  “ใบแทน”  
กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๕ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๑   
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๒  
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๓ 
(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  เช่น  แก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจการ  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  บอกเลิก

การดําเนินกิจการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๔   
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีอํานาจ 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๒๘ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการ
เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง  หรือเขตพื้นที่ 
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องดําเนินการเก็บ  ขนและกําจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใน 
เขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ืองเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สงกรานต์  ทรัพย์สิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 



	
 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบื้อง 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่งๆ 
เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลกูบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตร 
ต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ                                                               
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ใหค้ิดเท่ากับ ๑ ลกูบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
     - วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                       เดือนละ            
     - วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลติร                   เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลติร                   เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลติร                   เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                 เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร               เดือนละ 
     - วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร               เดือนละ 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
     - วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                              เดือนละ           
     - วันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ ลกูบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                          เดือนละ            
(๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอย เป็นครั้งคราว ครั้งหน่ึงๆ 
     - ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                                       ครั้งละ 
     - เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร คา่เก็บและขนทกุๆ ลกูบาศก์เมตร  
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                         ลกูบาศก์เมตรละ  
  

 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

 
 
 

๓๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ลําดับ รายการ ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

๓ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   
(๑) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ                                                                
(๒) ใบอนุญาตดําเนินกิจการ ในการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
(ค่าธรรมเนียม/ปี) ฉบับละ 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สม. ๑ 
 แบบคําขอรับใบอนุญาต  

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เลขที่รับ............/............      เขียนที่................................................................. 
       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................ อายุ.....................ปี สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................โทรสาร...................................................... 
 

  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภท 
..............................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตําบลดอนกระเบ้ือง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  หมายเลข
โทรศัพท.์ .............................................. โทรสาร. ............................................. 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย ดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   สําเนาทะเบียนบ้าน   
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
   ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 
   ๑)....................................................................................................... 
   ๒)....................................................................................................... 
   ๓)....................................................................................................... 

แผนที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

 
 



- ๒ - 
 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
       (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขออนุญาต 
               (..............................................) 
 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
  เลขที่.................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คอื 
     ๑)................................................................... 
     ๒)................................................................... 
     ๓)................................................................... 
 
 
       (ลงช่ือ)............................................... 
               (..............................................) 
       ตําแหน่ง.............................................. 
 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 (     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)..............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (.............................................) 
     ตําแหน่ง............................................ 
              วันที่........../........../.............. 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบือ้ง 
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 (     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ).............................................. 
             (.............................................) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
              วันที่........../........../.............. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
   (ลงช่ือ).............................................. 
           (.............................................) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
           วันที่........../........../.............. 



 
แบบ สม. ๒ 

 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
เล่มที่..............เลขที่............../............... 
 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้........................................................... อายุ............ปี สัญชาติ...............
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................ 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์.................................................โทรสาร....................................................... 
  ๑.  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท.............................................................................................................ค่าธรรมเนียม....................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่.................ลงวันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .......................... 
ช่ือสถานประกอบกิจการ........................................................................................ต้ังอยู่เลขที่....................หมู่ที่...............
ตําบลดอนกระเบ้ือง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์.....................................โทรสาร..................................... 
  ๒.  ผูท้ี่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗  
   ๒.๒ ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
   ๒.๓ ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ..................... 
 

ออกให้  ณ  วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ............. 
 

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

      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน    ๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ 
       ประกอบกิจการ 

              ๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
                  มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
 
 



 
แบบ สม. ๓ 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

เลขที่รับ............/............      เขียนที่................................................................. 
       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................ อายุ.....................ปี สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................โทรสาร...................................................... 
 

  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ประเภท.................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตําบลดอนกระเบ้ือง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  หมายเลข
โทรศัพท.์..............................................โทรสาร.............................................. 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานมาด้วย ดังน้ี 
   สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   สําเนาทะเบียนบ้าน   
   ใบอนญุาตเดิม 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ 
   ๑)....................................................................................................... 
   ๒)....................................................................................................... 
   ๓)....................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
               (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
  เลขที่.................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไม่ครบ  คอื 
     ๑)................................................................... 
     ๒)................................................................... 
 
       (ลงช่ือ)............................................... 
               (..............................................) 
       ตําแหน่ง.............................................. 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบือ้ง 
 (     ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 (     ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ).............................................. 
             (.............................................) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
              วันที่........../........../.............. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

(     )  อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
(     )  ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
 
   (ลงช่ือ).............................................. 
           (.............................................) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง 
           วันที่........../........../.............. 



 
แบบ สม. ๔ 

แบบคําขออนญุาตทั่วไป 
เก่ียวกับประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขที่รับ............/............      เขียนที่................................................................. 
       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................ อายุ.....................ปี สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................โทรสาร...................................................... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................จํานวนคนงาน.........................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่...........................หมู่ที่.......................ตําบลดอนกระเบ้ือง  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  หมายเลข
โทรศัพท.์..............................................โทรสาร.............................................. 
  ขอย่ืนคําขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนกระเบ้ือง ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์.................. 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
  ขอรับรองว่าข้อความในใบแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขออนุญาต 
               (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


