
 

 
 
 

 
 

             
ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งดนิสอ 

เรื่อง  
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 

   
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี    จังหวดัปราจีนบุรี 

 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 

 
************ 

หลักการ 
 

ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ไม่ เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบัน  ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560  มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตท้องถิ่นให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดังกล่าว 
และเพ่ือให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึง
จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

 พ.ศ.2562 
..................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอน การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ และนายอ าเภอนาดี จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.2562” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 พ.ศ. ๒๕54 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และความหมายรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก หรือมี
กลิ่นเหม็น   
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ หรือใช้สัญจรได้  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้า ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ 
ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือ  ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่าย
สินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึง บริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่าย
สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็น ครั้งคราวหรือตามวันที่ก าหนด  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 ข้อ 7 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
อาจร่วมกับหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อาจมอบให้บุคคลใด ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หรืออาจ อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและหรือมูลฝอย ตามข้อ 8 ก็ได้ 
 ความในข้อนี้และข้อ 8 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน แต่ผู้ด าเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินการรับท าการเก็บ ขนหรือ  ก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการ
ด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอจัดไว้ให้  
 (๒) ถ่าย เท ทิ้งส่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย  
 (๓) ท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ขุด หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในที่รองรับ รถขน หรือสถานที่พัก
ปฏิกูลหรือมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เว้นแต่ เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 10 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในอาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ รวมถึงต้องรักษาบริเวณอาคาร หรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย เท หรือสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ  
 ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นภาชนะท่ีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด กันแมลงและสัตว์ได้ 
ตามแบบซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
 ข้อ 11 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยอันอาจ
ท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดย วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือ
กระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 ข้อ ๑2 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บขน
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียม เก็บขนตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด ๒ 
ใบอนุญาต 
ส่วนที่ ๑ 

การขอใบอนุญาต 
 

 ข้อ ๑3 ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือจ ากัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท า  เป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับและประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 ข้อ ๑4 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่  ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (แบบ 
สม.๑) ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
   (๓) ส าเนาทะเบียนรถ 
   (๔) ส าเนาหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องออกให้ที่แสดงว่าได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการ
ที่ขอรับใบอนุญาต  
  (๕) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ รวมถึงเอกสารที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข เห็นว่ามีความจ าเป็นในการพิจารณาประกอบการ ขอใบอนุญาต 
 ข้อ ๑5 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
   (๑.๑) หลักฐานที่แสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ ๑๒  
   (๑.๒) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้  
    (๑.๒.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก  
    (๑.๒.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนสิ่งปฏิกูลต้องปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่น แสง แมลง
พาหะน าโรคได้ มีฝาปิด เปิดอยู่ด้านบน 
    (๑.๒.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย  
    (๑.๒.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม  
    (๑.๒.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค 
   (๑.๓) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ ผู้ปฏิบัติงาน  
   (๑.๔) กรณีท่ีไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน า สิ่งปฏิกูลไป
ก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด  
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
   (๒.๑) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒  
   (๒.๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย ดังต่อไปนี้ 
     (๒.๒.๑) ประเภทของมูลฝอยที่ต้องการเก็บ ขน  
    (๒.๒.๒) วิธีการเก็บ ขน มูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
    (๒.๒.๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยก่อนการเก็บ ขน (ถ้ามี) 
    (๒.๒.๔) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้ง สุขอนามัยของประชาชน  
    (๒.๒.๕) สถานที่และวิธีการในการก าจัดมูลฝอยที่เก็บ ขน 
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  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
   (๓.๑) หลักฐานที่จ าเป็นเพื่อแสดงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๒  
   (๓.๒) แผนงานการด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ดังต่อไปนี้  
    (๓.๒.๑) ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ต้องการรับก าจัด  
    (๓.๒.๒) วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  
    (๓.๒.๓) วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมเหตุร าคาญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมทั้ง สุขอนามัยของประชาชน 
    (๓.๓) รายละเอียดในการด าเนินกิจการ ดังนี้ 
    (๓.๓.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ในการด าเนินกิจการก าจัด สิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  
    (๓.๓.๒) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
    (๓.๓.๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน และโรงงานที่จะใช้ใน การด าเนิน
กิจการดังกล่าว ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใดหรือ สิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
บุคคลอื่นที่ผู้ขออนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและ เงื่อนไขใด  
  (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนินกิจการข้ันต้น ดังนี้  
   (๔.๑) จ านวนพนักงานที่คาดว่าจะต้องมี และหน้าที่โดยสังเขป  
   (๔.๒) จ านวนและประเภทของยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ ขน  
   (๔.๓) สถานที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ถ้ามี)  
   ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่จะใช้ในการด าเนินกิจการดังกล่าว  สิ่งใดที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไม่อย่างใด หรือสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์  ของบุคคลอ่ืนที่ผู้ขอ
อนุญาตได้เช่าหรือจะเช่าหรือได้มาหรือจะได้มาด้วยวิธีการและเงื่อนไขใด 
 ข้อ ๑6 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอใบอนุญาต จะตรวจความถูกต้องและ ความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้า
ปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับค าขอ  
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (แบบ สม.๒) หรือ มีหนังสือแจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ  และหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องตามท่ีก าหนด  
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง  ไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิบห้าวัน โดยจะแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๑7 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติ
นี้ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจาก  เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายใน
ก าหนดเวลาก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๑8 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้
เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอเท่านั้น 
 

/ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ ๒ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
  ข้อ ๑9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (แบบ สม.๓) ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๒  
 เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
 กรณีที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงเลยระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  จะต้องเสียเงินเพ่ิมห้าสิบ
บาทต่อเดือน เศษของเดือนถ้าตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นไปให้คิดเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึง สิบห้าวันให้ปัดทิ้ง 
 

ส่วนที่ ๓ 
การขอใบแทนใบอนุญาต 

 
 ข้อ 20 กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (แบบ สม.๑/๑) ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด แล้วแต่กรณี พร้อมกับช าระ ค่าธรรมเนียมในการขอใบแทนฉบับ
ละหนึ่งร้อยบาทและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
 (๑) ส าเนาใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือ  
 (๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีช ารุดในสาระส าคัญ  
 ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
  ข้อ 21 การออกใบแทนใบอนุญาต เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่า ถูกต้องให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ (แบบ สม.๒/๑) โดยประทับตรา หรือพิมพ์ 
หรือเขียนด้วยหมึกสีแดงว่า “ใบแทน” 
  (๒) บันทึกด้านหลังส าเนาคู่ฉบับของใบอนุญาตเดิม ระบุ วันเดือนปี เล่มที่ เลขท่ี และสาเหตุที่ออกใบแทน  
 

ส่วนที่ ๔ 
การประกอบกิจการ การพักใช้ การเพิกถอน และการเลิกกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

 
 ข้อ ๒2 ในระหว่างการประกอบกิจการ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ ยานพาหนะที่ใช้ประกอบกิจการ หรือสถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ ประกอบกิจการ  
 ข้อ ๒3 ในการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ต้องก าหนดอัตราค่าบริการไม่เกินอัตราที่  ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้  
 ข้อ ๒4 ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และ  รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ ๒5 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามข้อบัญญัตินี้ หรือ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศ ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 

/ข้อ 26... 
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 ข้อ ๒6 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ ใบอนุญาต  
 (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตอกี  
 (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่
ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ  ประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  
 ข้อ ๒7 กรณีท่ีมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะท าเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ส าหรับวิธีการแจ้งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
 ข้อ ๒8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า  จะพ้นก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 ข้อ ๒9 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้แจ้งบอกเลิกต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พร้อมกับส่งคืนใบอนุญาตด้วย 
 

หมวด ๓ 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 

 
 ข้อ 30 อัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัตินี้ 
 อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้กับการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนต าบลแก่งดินสอ รวมถึงการ
ให้บริการของบุคคลอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอมอบให้ด าเนินการแทน หรืออนุญาตให้ด าเนินการด้วย  
ข้อ 31 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลแก่งดินสอ  

 
หมวด ๔ 
แบบพิมพ์ 

 ข้อ ๓1 แบบพิมพ์ที่ใช้ตามข้อบัญญัตินี้ 
  (๑) ค าขอใบอนุญาต (แบบ สม.๑)  
  (๒) ค าขอใบแทนใบอนุญาต (แบบ สม.๑/๑) 
  (๓) ใบอนุญาต (แบบ สม.๒) 
  (๔) ใบแทนใบอนุญาต (แบบ สม.๒/๑)  
 (๕) ค าขอต่อใบอนุญาต (แบบ สม.๓) 
 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
 ข้อ ๓2 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  
 
 

/ข้อ 33… 
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓3 ผู้ประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะประกอบกิจการได้ตามข้อบัญญัตินี้ แต่ยังไม่ได้ขอหรือมี
ใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 

       (ลงชื่อ)       ส าราญ  อ่อนอรุณ 
                (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 
 
 

  เห็นชอบ 
 
   (ลงชื่อ)        นพดล   งามเหลือ 
    (นายนพดล   งามเหลือ) 
                 นายอ าเภอนาด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 
************************** 

 
ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม/

บาท/ปี 
1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

1.1 ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือ ลูกบาศก์
เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 

120 

1.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                        เดือนละ  
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร     เดือนละ  
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร     เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แตไมเกิน ๘๐ ลิตร     เดือนละ  
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร    เดือนละ 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร  เดือนละ 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร  เดือนละ 
-ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร  เดือนละ  
 ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร  เดือนละ 

 
10 
20 
30 
40 
50 
80 

120 
200 
300 

1.3 คาเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                    เดือนละ 
- ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือ
เศษของลูกบาศกเมตร                                                            เดือนละ 

 
2,000 

 
3,000 

1.4 คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว  
- ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                 ครั้งละ  
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ
ลูกบาศกเมตร                                                            ลูกบาศกเมตรละ 

 
120 

 
50 

2. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  
2.1 ใบอนุญาตด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็น

ธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 - รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                     ฉบับละ  
- รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                            ฉบับละ  
- ใบแทนใบอนุญาต (กรณีฉบับจริงสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด)               ฉบับละ 

 
 

5,000 
5,000 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ สม.๑)  
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
 

 เลมที…่………..เลขที่............./............. 
 เขียนที่........................................................  

วันที่...........เดือน................................พ.ศ…...................  
 ขาพเจา..................................................................อายุ.................................ปสัญชาติ..................... อยูบา
นเลขท่ี...................หมูที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................ แขวง/ต าบล
....................................เขต/อ าเภอ.................................เทศบาล/อบต.................................... ...... จังหวัด....................
โทรศัพท............................โทรสาร................................  
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ ประเภท 
  ( ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีต าแหนงก าจัดที่.................................................................... ...................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ( ) เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยูที่......................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงก าจัดที่................................................................................................  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ( ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดอยูที่............................................................................................. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  พรอมค าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว ดังนี้คือ ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒) ส าเนาทะเบียนบาน ๓) ส าเนาทะเบียนรถ ๔) หลักฐานการอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ คือ 
   ๔.๑ ...................................................................................................  
   ๔.๒ ................................................................................................... 
   ๔.๓ ...................................................................................................   
  ๔.๔ ...................................................................................... .............  
  ๕) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ  
  ๕.๑ ...................................................................................................   
  ๕.๒ ...................................................................................................   
  ๕.๓ ...................................................................................................   
  ๕.๔ ...................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 
    ลงชื่อ......................................................ผูขอรับใบอนุญาต    
     (.................................................) 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้.................................................................................. ..... 
.............................................................................. ..............................................................................................  
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ................................................................................................................ ......... 
........................................................................................................................................ .................................... 
           ลงชื่อ.................................................เจาพนักงานสาธารณสุข   
     (................................................) 
     ต าแหนง..............................................  
     วันที่........./............/.........  
ค าสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
 (….) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (….) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการเพราะ .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 

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

นายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
วันที่........./............/......... 

 



(แบบ สม.๑/๑) 
 

แบบค าขอใบแทนใบอนุญาต ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ 
(กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด) 

.................................................................... 
เขียนที่.......................................  

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

 ขาพเจา......................................................................อายุ..............ป .................สญัชาติ....................... อยูบา
นเลขท่ี...........หมูที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ต าบล.................................  เขต/อ าเภอ
......................................เทศบาล/อบต........................................จังหวัด.............................. ............ หมายเลข
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................................  
 ขอยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย 
โดยท าเปนธุรกิจ ประเภท.....................................................................................................................  ตามใบอนุญาต
เลมที่................เลขที่.........../............ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............... ไดสูญหาย/สูญหาย/
ช ารุดในสาระส าคัญ ตอนายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ พรอมค าขอนี้ขาพเจาได ช าระคาธรรมเนียม 
จ านวน………………….บาท เงินเพิ่ม……………………..บาท รวมเปนเงิน……………………..บาท 
(…………………………………………………………………………..) และไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
  ๑) ส าเนาใบแจงความกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือ  
 ๒) ใบอนุญาตเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ  
 ๓) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………..  
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบค าขอใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

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

ค าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
 (……) อนุญาตใหออกใบแทนได  
 (… ) ไมอนุญาตใหออกใบแทน เพราะ……………………………………………………………………………………………………  
 

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

นายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
วันที่......../........../........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบ สม.๒)  
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ 
 

เลมที่……….…เลขที่.............../…………… 
 
 อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ปสัญชาติ............................. บัตร
ประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูที่..................... ตรอก/ซอย
......................................ถนน...............................................ต าบล.................... ................................ อ าเภอ
................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................................................… 
 
 
 ขอ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ ประเภท…………………… 
………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา……………………………………………………. 
………………………………………………..ซ่ึงต้ังอยูบานเลขที่..............หมูที่...................... ต าบล...........................................
อ าเภอ....................................................................จังหวัด............................................................... .................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. มีพ้ืนที่
ประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรที่มีก าลังขนาด……………….แรงมา จ านวน
คนงาน…………………………คน ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต…………………………………..…………………………บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมที…่…………….เลขที่………………./……………… ลง
วันที่……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 
 
 ขอ ๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
  ๑) ตามท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕62  
  ๒) ตออายุใบอนุญาตไ ดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน  
  ๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน ถาตั้งแต ๑๕ 
วันขึ้นไปใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดทิ้ง  
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................... 
 

ออกใหณ วันที่...............เดือน.................................พ.ศ......................  
 
 

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

นายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
 



(ด้านหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีห่มดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ค าเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 



(แบบ สม.๒/๑)  
“ใบแทน” 

 
ใบแทนใบอนุญาต  

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ 
 
เลมที่……….…เลขที่.............../…………… 
 
 อนุญาตให...................................................................อายุ.....................ปสัญชาติ............................. บัตร
ประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูที่..................... ตรอก/ซอย
......................................ถนน.................................. .............ต าบล.................................................... อ าเภอ
................................จังหวัด.................................โทรศัพท...................................................................… 
 
 ขอ ๑) ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ ประเภท………………………… 
…………………………………………………………………………….โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา………………………….…………… 
………………………………………………..ซ่ึงต้ังอยูบานเลขที่.............หมูที่.................. ต าบล..................................................
อ าเภอ...................................................................จังหวัด............................................................................................. 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร……………………………………………………………………….. มีพ้ืนที่
ประกอบกิจการ…………………………………….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรที่มีก าลังขนาด……………….แรงมา จ านวน
คนงาน…………………………คน ทั้งนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………บาท 
(……………………………………………………………………….) ใบเสร็จเลมที…่…………….เลขที่………………./……………… ลง
วันที่……………….เดือน………………………………………พ.ศ…………………….. 
 
 ขอ ๒) ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
  ๑) ตามท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕62  
  ๒) ตออายุใบอนุญาตไ ดกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน  
  ๓) ตออายุหลังสิ้นอายุใบอนุญาตจะตองเสียเงินเพ่ิม ๕๐ บาทตอเดือน เศษของเดือน ถาตั้งแต ๑๕ 
วันขึ้นไปใหคิดเปน ๑ เดือน ถาไมถึง ๑๕ วันใหปดทิ้ง  
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่...............เดือน...................................พ.ศ....................... 
 

ออกใหณ วันที่...............เดือน.................................พ.ศ......................  
 
 

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

นายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
 

 



(ด้านหลัง) 
 

รายการตออายุใบอนุญาตการเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ทีห่มดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ค าเตือน ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 



(แบบ สม. ๓) 
แบบค าขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ 
 

.................................................................... 
 เลมที…่…………เลขท่ี.............../.............. 
 
 เขียนที.่...................................... วันที่..............เดือน.............................พ.ศ....................... ขาพเจา
......................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ....................... อยูบานเลขที่...........หมู
ที่...........ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................แขวง/ต าบล.................................  เขต/อ าเภอ
......................................เทศบาล/อบต........................................จังหวัด.......................................... หมายเลข
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................................   
 ขอยื่นค าขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเปนธุรกิจ ประเภท
............................................................................................................................. ................................. ตามใบอนุญาต
เลมที่................เลขที่.........../............ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............... ตอนายกองคการ
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ พรอมค าขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  
 ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบาน  
 ๓) ส าเนาทะเบียนรถ  
 ๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของคือ  
 ๔.๑ ......................................................................................................................... ...............  
 ๔.๒ ........................................................................................................................................  
 ๕) ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ  
 6) เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………..  
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบค าขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(….. ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต  
(….. ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ.............................................................................................................. 
.................................................................................. ...................................................................... ..........  
       ลงชื่อ.............................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
   (.............................................)  
  ต าแหนง.............................................  
              วันที่......../............./............  
 
 
 
 



-2- 
 

ค าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  
(…. ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  
(…. ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  

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

นายกองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
วันที่......../........../........ 


