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หลักการ 

 
 การขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิม
มากข้ึน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหา
สถานที่กำจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัว
และรุนแรงยิ่งขึ้น และเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัด สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
ได้ให้อำนาจโดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

เหตุผล 
 
 ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 63 มาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเก็บ ขน และกำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้ตราเป็นขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล   จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ 
 
 
                                   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน



 
 
 

 
      รา่ง 
                                    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2566 

*****************************************  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๐ มาตรา 5๔  มาตรา 56  มาตรา 59 มาตรา 60 
มาตรา 63 มาตรา 65 มาตรา 73/1 และมาตรา 73/2  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกาะสะท้อนและนายอำเภอตากใบ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ. 2566 ” 
 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  นับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.2554 
 ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ใหมไ่ด้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามที่รฐัมนตรีประกาศกำหนด 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได ้
 “อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
สำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากันสำหรับแตล่ะครอบครัว 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 
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 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และ
ให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพ้ืนทีก่ารให้บริการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการใน
เขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น 
 ข้อ 7 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ให้
เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 ในการดำเนินการวรรคหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ 
 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด
เป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
 บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ 10 มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนหรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
สะท้อนมอบให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อนตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ทั้งนี้ การจะกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จะต้องดำเนินการ
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด 2  

การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทาง
สาธารณะนอกจากในท่ีทีอ่งคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนจัดไว้ให้ 
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  (2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูล 
หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
  (3) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือทำถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยใน
อาคาร สถานที่ หรือท่ีดินว่างอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเอง หรือบุคคลอื่น 
  (4) ห้ามผู้ใดทำการขน คุ้ย  เขี่ย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ รถขน เรือขน หรือ
สถานที่สาธารณะอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (5) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิด
เหตุเดือนร้อนรำคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่านั้นจะต้องทำการจัดเก็บ ขน และกำจัดตาม
คำแนะนำของพนักงานสาธารณะสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลากำหนดเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่า นั้นยังคงเพิกเฉยละเลย หรือ
กระทำการไม่เสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร  หรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานที่ดังกล่าว และผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่านั้น
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  (6) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครองครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุสาหกรรม และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมกันมูลฝอยทั่วไป 
 ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

หมวด 3  
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

 ข้อ 11 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำ
ธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
  (3) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 
  (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกำจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ
ดำเนินกิจการที่ถกูต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กำจัดมูลฝอย 
  (5) เสนอแผนการดำเนินงานในการเก็บ  ขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการ
ดำเนินงานความพร้อมด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ 
  (6) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนประกาศกำหนด 
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 ข้อ 12 ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ 11 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
       (1.1) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้อม) ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   (1.1.1)   ได้รับอนญุาตจากกรมการขนส่งทางบก 
   (1.1.2)  ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและต้องปกปิดมดิชิดสามารถป้องกันกลิ่น
และสัตว์แมลงพาหนะนำโรคได้ มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน ไม่มีการรั่วซึมออกนอกรถ 
   (1.1.3)   มีปัม๊ดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตราวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
   (1.1.4)   ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
   (1.1.5)   มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังตักน้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อ
โรค (เช่น  ไลโซน ๕%) 
   (1.1.6)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนประกาศกำหนด 
        (1.2) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลลที่เหมาะสม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 
รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
        (1.3)  กรณีไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของตนเองต้องแสดงหลักฐานว่าจะนำสิ่งปฏิกูลไป
กำจดั ณ แหล่งกำจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
  (2)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกลู 
        (2.1)  มีเอกสารสิทธิในดินที่ใช้กำจัดสิ่งปฏิกูล 
        (2.2)  มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 
      (2.1.1)   ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดินแหล่ง
น้ำ น้ำใต้ดิน พชืผลทางการเกษตร 
      (2.1.2)   ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหนะนำ
โรค 
      (2.1.3)   ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น  สกปรก หรือก่อให้เกิดเหตุ
รำคาญ 
  (3)  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย 
          (3.1)  หลักเกณฑ์ดา้นยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
        (3.1.1)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด
เป็นแบบทีง่่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทำความสะอาดง่าย 
        (3.1.2)   มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยเพ่ือมิให้
รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน 
        (3.1.3)   มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่
ก่อให้เกิดความรำคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
        (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงาน
ระดับที่ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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   (๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอย 
         (๓.๒.๑) ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ขบัรถต้องใบอนุญาตขับขีร่ถ 
         (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในขณะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บ ขนมูลฝอย 
 ข้อ ๑๒ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่
ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคำขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไมเ่กินสิบห้าวันแต่ต้องม ี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ข้อ ๑๔ ในการดำเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
      (๑.๑) ขณะทำการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น สวมเสื้อ
คลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 
       (๑.๒) ทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วให้ทำการ
ดูดน้ำสะอาดจากถังเพ่ือล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ งปฏิกูล และทำความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ง
ปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
        (๑.๓) ทำความสะอาดพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากทีอ่อกปฏิบัติงาน
ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สำหรับสถานที่ทำความสะอาดยานพาหนะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชน 
         (๑.๔) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราด ให้ทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (เช่น ไลโซน ๕%) 
แล้วทำการล้างดว้ยน้ำสะอาด 
         (๑.๕) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 (๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
         (๒.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกำจัด 
         (๒.๒) ในขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนัง
ยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 
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        (๒.๓) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการรบัทำการเก็บ ขนมูลฝอย 
  (๓.๑) ขณะทำการเก็บ ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
เช่น สวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจำวัน 
         (3.2) ทำความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หลังจากที่ออก
ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากล้างต้องได้รับการบำบัดหรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูก
สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 
         (๓.3) กรณีท่ีมีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดเก็บให้เรียบร้อย 
         (๓.๔) ควรมีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน มูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 (๔) ผู้ไดร้ับใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย 
        (๔.๑) ดำเนินงานระบบกำจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกำจัด 
        (๔.๒) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น เสื้อคลุมถุงมือยางและ
รองเท้ายางหุ้มสูงถึงแข้ง และทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ประจำวัน 
        (๔.๓) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ข้อ ๑๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ให้นำมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

หมวด 4 
อัตราค่าธรรมเนียม  และค่าปรับ 

 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดไว้ ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสำหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สำหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดำเนินการกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช้าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจำนวนอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นโดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด   
 ข้อ ๑๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน 
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 ข้อ ๑๘ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตให้เปน็ผู้ดำเนนิกิจการตามขอ้บัญญตันิี้จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจาก 
ผู้ใช้บริการได้ไมเ่กินอัตราค่าบริการขัน้สูงตามทีก่ำหนดไว ้
 ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดตาม
แบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำสำเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต
ต้องนำใบอนุญาตเดิมเทา่ที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในอนุญาตในเรื่องที่กำหนด
ไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๒๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
หรือต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชน 
 ข้อ ๒๓ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำ เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวให้ส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ตอบ
รับ หรือให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือ
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคำสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงหรือวันปิดคำสั่ง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการทีถู่กเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถกูสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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 ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน หรือเขตพ้ืนที่การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการต้องดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้า
พนักงานทอ้งถิน่กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกำหนด 
 ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
หมวด 5 

บทกำหนดโทษ 

 ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือต้องระวางโทษตามที่
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
 
 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน                พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 
             
                    (นายกูฮาลิ่ม   อเูซ็ง) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาสะท้อน  
 
 
   
          เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ.....................................................  
 (นาย   ) 
     นายอำเภอตากใบ 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 

ลำดับ ประเภท ค่าธรรมเนียม 
 
 
 

1 

ก. อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามมาตรา 20 (4) 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
1.1 เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์เมตรละ
และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
1.2 เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ  
(เศษเกินครึง่ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร) 

 
 

250 
 

150 

 
 

2 
 
 
 

2.1 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณและมูลฝอยวัน
หนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
       -  วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลติร                              เดือนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร         เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร         เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 60 ลิตร แตไ่ม่เกิน 80 ลิตร         เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 80 ลิตร แตไ่ม่เกิน 100 ลิตร       เดือนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร     เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร     เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร     เดอืนละ 
       -  วันหนึ่งเกนิ 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร     เดอืนละ 

 
 

20 
40 
60 
80 

100 
200 
300 
400 
500 

 2.2 ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง
เกนิ 500 ลิตรขึ้นไป 
       -  วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                     เดือนละ 
       -  วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร  ค่าเกบ็และขนทุก ๆ 
ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร                    เดือนละ 

 
 

1,000 
 

1,000 
 2.3  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ  

       - ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร                               ครั้งละ 
       - เกิน  1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                             ลูกบาศก์เมตรละ 

 
100 

 
100 

3 ข. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
3.1 ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู
หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกจิหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม/ปี)                                 ฉบับละ 
3.2  ใบอนุญาตดำเนินกิจการ ในการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบรกิาร (ค่าธรรมเนียม/ปี)                                    ฉบับละ 
3.3  ใบแทนใบอนุญาต                                         ฉบับละ 

 
 
 

1,000 
 
 

2,000 
500 

 
 



 
 
 

แบบคำขอบรกิารจัดเก็บขยะมูลฝอย 

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

 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................ถนน........................ตำบล...................................... 
อำเภอ..................................จงัหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 
 ขอยื่นความจำนงให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่
(บ้านเลขที)่...........................................หมู่ที.่................ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ...........กิโลกรัม  เป็นขยะมูลฝอยประเภท.......................................................... 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ 
  1. สำเนาบัตรประจำตัว...........................................(ประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ฯลฯ 
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.1........................................................................................................... 
   3.2...........................................................................................................  
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความตามที่ปรากฏตามแบบคำขอฉบับนี้เป็นจริงทุกประการและ
ข้าพเจ้ายินยอมที่ต้องชำระค่าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมอ่ืนตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 กำหนดไว้ 
 
 
 
      ลงชื่อ...................................................... 
             (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สม. 1 

คำขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขรับ...../.............. 
 

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

 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................ถนน........................ตำบล...................................... 
อำเภอ..................................จงัหวัด...........................โทรศัพท์...........................โทรสาร..................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยประเภท
............................................................................................................... ต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน โดยใช้ชื่อกิจการว่า............................................................................ ....จำนวนคนงาน.............คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที.่................ตำบล.............................อำเภอ......................... จังหวัด........................ 
โทรศัพท์............................................................โทรสาร................................................. 
  พร้อมคำขอนี้    ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  3. สำเนาใบทะเบียนบ้านนิติบุคคล (ถ้ามี) 
  4. บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
  5. ตัวอย่างหนังสือสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
  6. ใบยินยอมให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                       (.............................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที.่..................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่........................เดือน...............................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
               ไม่ครบ คือ 
    1)............................................................................ 
    2)............................................................................ 
    3)............................................................................ 
 
     (ลงชื่อ)....................................................................... 
             (.....................................................................) 
     ตำแหน่ง................................................................... 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 (    )  เห็นสมไมอ่นุญาต  เพราะ 
................................................................ ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
      (ลงชื่อ)....................................................................... 
                     (.....................................................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
       วันที่............./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 
           (ลงชื่อ)....................................................................... 
                            (.....................................................................) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
                      วันที่............./..................../................. 

 



 
           แบบ สม. 2 

 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เล่มที.่........เลขที.่.............ปี................ 
   
 อนุญาตให้...........................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...............ถนน....................ตำบล/แขวง.................................... 
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................โทรศพัท์...........................โทรสาร..................................... 
 ข้ อ  1  ป ระกอบ กิ จการ รับ ท ำก าร เก็ บ  ขน  ห รือ กำจั ด สิ่ งป ฏิ กู ล  ห รื อมู ล ฝอยป ระ เภ ท
......................................................................ได้เสียค่าธรรมเนียม....................................... บาท ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.............เลขที่....................ลงวันที่...............เดือน........................พ. ศ............................ โดยใช้ชื่อกิจการ
ว่า................................................................................จำนวนคนงาน.. ...........คนตั้งอยู่ ณ เลขท่ี...............หมูท่ี่
.................ตำบล.............................อำเภอ......................... จังหวัด..........................โทรศัพท์.............................. 
โทรสาร......................................... 
 ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เรื่อง การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566 
  (2) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้งโดยมอิาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (3) อ่ืน ๆ  
  (3.1)............................................... ................................................................................... 
  (3.2)................................................................................................................................. 
 
 ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใช้จนถึงวันที่..................เดอืน..........................พ.ศ............................... 
   ออกให้ ณ วันที่.................เดือน........................พ.ศ...................................  
 
 
     ลงชื่อ....................................................................... 
                       (.............................................................) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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รายการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

ว/ด/ป 
ทีอ่นุญาต 

ว/ด/ป 
ทีส้ิ่นอายุ 

จำนวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เลขที่ ว/ด/ป 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
คำเตือน 
  1. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
  2. ต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  3. หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันเวลาที่กำหนดตามขอ้ 2 
      ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
  4. การขอต่อใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบบันี้ไปด้วย 
 
 
 
 



 
แบบ สม. 3 

คำขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขรับ...../.............. 
 

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

 
 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................ถนน........................ตำบล...................................... 
อำเภอ..................................จงัหวัด...........................โทรศัพท์...........................โทรสาร..................................... 
 ขอยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยประเภท
................................................................. .............................................. ต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน โดยใช้ชื่อกิจการว่า................................................................................จำนวนคนงาน.............คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที.่................ตำบล.............................อำเภอ......................... จังหวัด........................ 
โทรศัพท์............................................................โทรสาร................................................. 
  พร้อมคำขอนี้    ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  1) ใบอนุญาตเดิม 
  2) ......................................................................................................................................... 
  3) ............................................ ........................................................................................... 
  
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในแบบคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
           (.............................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
เลขที.่..................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่........................เดือน...............................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแล้ว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
               ไม่ครบ คือ 
    1)............................................................................ 
    2)............................................................................ 
    3)............................................................................ 
 
     (ลงชื่อ)....................................................................... 
             (.....................................................................) 
     ตำแหน่ง................................................................... 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
 (    )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
........................................................................................................ ......................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 (    )  เห็นสมไมอ่นุญาต  เพราะ 
.................................................................................................................. ............................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ)....................................................................... 
                     (.....................................................................) 
                       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
       วันที่............./..................../................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  ไมอ่นุญาตให้ประกอบกิจการ 
           (ลงชื่อ)....................................................................... 
                            (.....................................................................) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
                      วันที่............./..................../................. 

 



 
แบบ สม. 4 

คำขออนุญาตการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขรับ...../.............. 
 

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

 
 ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ...............ปี  สัญชาติ................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย...................ถนน........................ตำบล...................................... 
อำเภอ..................................จงัหวัด...........................โทรศัพท์...........................โทรสาร..................................... 
 โดยใช้ชื่อกิจการว่า..................................................................................จำนวนคนงาน.............คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที.่..............หมู่ที.่................ตำบล.............................อำเภอ......................... จังหวัด........................ 
โทรศัพท์............................................................โทรสาร................................................. 
 
  ขอยื่นคำขอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ........................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ .................................................................. 
  
 
  ขอรับรองว่า ข้อความในใบคำขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้ขออนุญาต 
           (.............................................................) 
 
 
 
 
 


