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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารินช าราบ 
                                 จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานพฒันาจดัเก็บรายได้ กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 

อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พ.ร.บ. การสาธารณสขุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: พืน้ท่ีต าบลบุง่หวาย  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการสาธารณสขุพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูสยามส าเนาคูมื่อ
ประชาชน 02/09/2015 15:56  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายหมู่ที ่1 ต าบลบุ่งหวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดั

อบุลราชธานี 34310/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์วิธีการ 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนญุาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกลูโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคดิคา่บริการต้องย่ืนขออนญุาตตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยย่ืนค าขอตาม
แบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย
เร่ืองการก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยพ.ศ. ๒๕๕๖ก าหนด 
 
   2. เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
   (1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถกูต้องและครบถ้วน 
  (2) หลกัเกณฑ์ด้านคณุสมบตัขิองผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกลูด้านผู้ขบัข่ีและผู้ปฏิบตังิาน
ประจ ายานพาหนะด้านสขุลกัษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกลูถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และมีวิธีการควบคมุก ากบัการขนสง่
เพ่ือป้องกนัการลกัลอบทิง้สิ่งปฏิกลูให้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวายก าหนด 
   (3) ผู้ได้รับอนญุาตต้องมารับใบอนญุาตพร้อมกบัช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราท้ายข้อบญัญตันีิภ้ายในก าหนดสิบ
ห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหากมิได้มารับใบอนญุาตและช าระคา่ธรรมเนียมในระยะเวลา
ท่ีก าหนดจะถือวา่สละสิทธ์ 
      (4)ในการให้บริการตามใบอนญุาตผู้ รับใบอนญุาตต้องท าสญัญาเป็นหนังสือกบัผู้ รับบริการทกุรายโดยสญัญา
ดงักลา่วอยา่งน้อยต้องระบถุึงอตัราคา่บริการระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสญัญาโดยสง่
ส าเนาสญัญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินภายในก าหนดสามสิบวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมการให้บริการทัง้นีอ้ตัรา
คา่บริการต้องไมเ่กินอตัราท่ีก าหนดไว้ในบญัชีอตัราคา่บริการชัน้สงูท้ายข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย
เร่ืองการก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยพ.ศ. ๒๕๕๖ 
หมายเหต:ุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตย่ืนค า
ขอรับใบอนญุาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บและขน
สิ่งปฏิกลูพร้อมหลกัฐานท่ี
ท้องถ่ินก าหนด 
 

15 นาที งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลกัฐานทนัที 
กรณีไมถ่กูต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลกัฐานย่ืนเพิ่มเตมิภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

(หากผู้ขอใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไมส่ง่
เอกสารเพิ่มเตมิให้
ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ในแบบบนัทึกความ
บกพร่องให้เจ้าหน้าท่ี
สง่คืนค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็นหนงัสือ
ถึงเหตแุหง่การคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน
สขุลกัษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ด้านสขุลกัษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสขุลกัษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สขุลกัษณะ 
 
 

10 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

(1.หนว่ยงานรับผิดชอบ
คืองานพฒันาจดัเก็บ
รายได้กองคลงั 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสขุพ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบตัริาชการทาง
ปกครอง (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2557)) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไมอ่นญุาต 
     1. กรณีอนญุาต 
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาตแก่
ผู้ขออนญุาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนญุาตภายในระยะเวลา
ท่ีท้องถ่ินก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือวา่ไมป่ระสงค์จะ
รับใบอนญุาตเว้นแตจ่ะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
    2. กรณีไมอ่นญุาต 
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
ใบอนญุาตประกอบกิจการ
รับท าการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกลูแก่ผู้ขออนญุาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอทุธรณ์ 
 
 

8 วนั งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

(1. หนว่ยงาน
รับผิดชอบคืองาน
พฒันาจดัเก็บรายได้
กองคลงั 
2. ในกรณีท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินไม่อาจ
ออกใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 30 
วนันบัแตว่นัท่ีเอกสาร
ถกูต้องและครบถ้วนให้
ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไมเ่กิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 
15 วนัและแจ้งให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบภายใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณา
แล้วเสร็จทัง้นีห้ากเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
พิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จ
ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้
ย่ืนค าขอทราบถึงเหตุ
แหง่ความลา่ช้าทกุ 7 
วนัจนกวา่จะพิจารณา
แล้วเสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งก.พ.ร. ) 

5) 

- 
 

ช าระคา่ธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียมตามอตัราและ

1 ชัว่โมง งานพฒันา
จดัเก็บรายได้ 
กองคลงั  
อบต.บุง่หวาย 

(1. หนว่ยงาน
รับผิดชอบคืองาน
พฒันาจดัเก็บรายได้
กองคลงั 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาตามข้อบญัญตัิ
องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่
หวายเร่ืองการก าจดัสิ่งปฏิกลู
และมลูฝอยพ.ศ. ๒๕๕๖
ก าหนด 
 
 

อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

 

2. กรณีไมช่ าระตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
จะต้องเสียคา่ปรับ
เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 20 
ของจ านวนเงินท่ีค้าง
ช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำใบอนญุำต
ตำมกฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบล
บุง่หวำยก ำหนด) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 

2) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนแสดง
สถำนท่ีรับก ำจดัสิ่ง
ปฏิกลูท่ีได้รับ
ใบอนญุำตและมี
กำรด ำเนินกิจกำรท่ี
ถกูต้องตำมหลกั
สขุำภิบำลโดยมี
หลกัฐำนสญัญำ
วำ่จ้ำงระหวำ่งผู้ขน
กบัผู้ก ำจดัสิ่งปฏิกลู 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 

แผนกำรด ำเนินงำน
ในกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกลูท่ีแสดง
รำยละเอียดขัน้ตอน
กำรด ำเนินงำนควำม
พร้อมด้ำนก ำลงัคน
งบประมำณวสัดุ
อปุกรณ์และวิธีกำร
บริหำรจดักำร 

- 0 1 ฉบบั - 

4) 

เอกสำรแสดงให้เห็น
วำ่ผู้ขบัข่ีและ
ผู้ปฏิบตังิำนประจ ำ
ยำนพำหนะผำ่นกำร
ฝึกอบรมด้ำนกำร
จดักำรสิ่งปฏิกลู 
(ตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
ท้องถ่ินก ำหนด) 

- 0 1 ฉบบั (เอกสำรและ
หลกัฐำนอ่ืนๆ
ตำมท่ีรำชกำรสว่น
ท้องถ่ินก ำหนด) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

ใบรับรองแพทย์หรือ
เอกสำรแสดงกำร
ตรวจสขุภำพ
ประจ ำปีของ
ผู้ปฏิบตังิำนในกำร
เก็บขนสิ่งปฏิกลู 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับท ำกำรเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปีตำม

ข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำยเร่ืองกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๖ก ำหนด 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) บญัชีอตัราคา่ธรรมเนียม 
2) แบบค าขอรับใบอนญุาตแบบสม.1 
3) แบบค าขอใบอนญุาตทัว่ไปแบบสม.4 
4) แบบค าขอตอ่อายใุบอนญุาตแบบสม.3 
5) ค าร้องขออนญุาตลงถงัขยะ 
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19. หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
เอกสารถกูต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครัง้ๆละไมเ่กิน 15 วนัและให้แจ้งตอ่ผู้ ย่ืนค าขอทราบ
ภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินพิจารณายงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนค า
ขอทราบถึงเหตแุหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนัจนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทกุครัง้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 03/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย

อ าเภอวารินช าราบจงัหวดั
อบุลราชธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
เรื่อง    การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
ล าดับที่ รายการ ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 

๑ 
๑.๑ 

 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 

 
๑.๓ 

 
 
 

๑.๔ 

 
อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
๑.๑ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตร
ต่อไป ลูกบาศก์เมตรละ 
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 
ค่าบริการประเภทท่ีอยู่อาศัย/ร้านค้าเบ็ดเตล็ด(ขนาดเล็ก) 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยที่มีมูลฝอย เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ ลิตร  

- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร  เก็บปีละ   
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐ ลิตร เก็บปีละ 

ค่าบริการประเภทร้านอาหาร โกดังสินค้า โรงไม้ ร้านค้าขนาดใหญ่ 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยครั้งหนึ่งๆ 

- ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
- เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุกๆ เดือน เดือนละ 

 
ค่าบริการนอกจาก ข้อ ๑.๑ - ๑.๓    ให้อยู่ในดุลพินิจ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
      

 
 
         ๑๒๐ 
 

๑๒๐ 
๑๐๐ 

 
 
 

๑๒๐ 
          ๒๔๐ 
 
 
          ๑๒๕ 

๑๕๐ 
 

 
๒ 
 
 
 

 
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท าการเก็บขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑ รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          ฉบับละ 
๒.๒ รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย              ฉบับละ 
๒.๓ ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว                ฉบับละ 
๒.๔ ให้บริการรถสุขาชั่วคราว                            ฉบับละ 
 

 
 
 
 

๕,๐๐๐.- 
๕,๐๐๐.- 
๓๐๐.- 
๓๐๐.- 
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สม.1 
แบบค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย พ.ศ. 2556 

 
 เขียนที่…………………………………………… 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ....................... 
 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี   สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................  
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................โทรสาร........................................................................... 
 ด้วย............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................. ............................................ 
 มีความประสงค์ ....................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................. ............................... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้ 

 ส าเนาเอกสารรถยนต์สิ่งปฏิกูลขนาด............................. ยี่หอ้...................................................ทะเบียน
เลขที่....................................................ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดสิ่งปฏิกูลของกรมขนส่งทางบก เลขที่
................................................................ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ  
ระบ.ุ......................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  

1) ..........................................................................................  
2) ..........................................................................................  

 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
          (...........................................................) 
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สม.2 

 
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 
เลขที่................. 
  

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้ (   ) บริษัท (  ) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.......................................... 

ส านักงานเลขท่ี.................. หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย .....................ถนน....................ต าบล/แขวง..................... 
อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................โทรศัพท.์............................โทรสาร................................. 

1. ด าเนินกิจการ .............................................................................................. ...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ใบอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้รับใบอนุญาต เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
3.1 ต้องปฎิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เรื่อง การก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 และปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบัญญัติและค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย   

3.2 ............................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

3.3 ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใช้ได้ จนถึงวันที่ ..................... เดือน .......................... พ.ศ.......................... 
 

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

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

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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สม.๓ 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย พ.ศ. 2556 

 
เขียนที.่.............................................. 

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

  ข้าพเจ้า ................................................................. อายุ ................ ปี  สัญชาติ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ............................... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต ..............................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ........................................................................... 
  มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้  

 ส าเนาเอกสารรถยนต์สิ่งปฏิกูลขนาด............................. ยี่หอ้...................................................ทะเบียน
เลขที่....................................................ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดสิ่งปฏิกูลของกรมขนส่งทางบก เลขที่
................................................................ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ  
ระบ.ุ......................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  

1) ..........................................................................................  
2) ..........................................................................................  

 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                 (...........................................................) 
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สม.4 
แบบค าขอใบอนุญาตทั่วไป 

ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย พ.ศ. 2556 

 
เขียนที.่.............................................. 

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

  ข้าพเจ้า ................................................................. อายุ ................ ปี  สัญชาติ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ............................... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต ..............................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ........................................................................... 
  มีความประสงค์………………………..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
เอกสารหลักฐานที่แนบ ดังนี้  

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ  
ระบ.ุ......................................................) ที่รับรองถูกต้อง 

 ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง 
 เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  

1) ........................................................................... ............... 
2) ..........................................................................................  

 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขออนุญาต 
          (...........................................................) 

 

 
 
 

  
ค าร้องขออนุญาตลงถังขยะ/ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย 
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เขียนที.่.............................................. 

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

1. ข้าพเจ้า .......................................................... อายุ ................ ป ี สัญชาติ ..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี ............................... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต ..............................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ........................................................................... 

2. มีความประสงค์ 

 ขออนุญาตลงถังขยะ  จ านวน  …………………….... ถัง ณ บ้านเลขท่ี..................... 
หมู่ที่............. ถนน......................... ต าบล .............................. อ าเภอ.......................... จังหวัด........................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................................. 

 ขอรับบริการเก็บขนมูลฝอย โดยข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บ
ขนขยะตามอัตราที่ก าหนด 

3. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  ( ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อ่ืน ๆ ที่รับรองถูกต้อง 
 ส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองถูกต้อง 
 แผนผังแสดงเส้นทางและจุดที่ขอให้ท าการลงถังขยะ 

 

ขอรับรองว่าข้อความตามแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
          (...........................................................) 

 

 
 
 
 


