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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลโรงชาง  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลโรงชางและนายอําเภอพรหมบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงชางเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  

ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโรงชางแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

   “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

   “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  

ตลาด  ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 
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   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

   “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบรหิารสวนตําบลโรงชางเปนอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

ขอ  ๖  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลโรงชางอาจมอบใหบุคคลใด

ดําเนินการตามขอ  ๕  แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโรงชางหรืออาจอนุญาต

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามขอ  ๑๑  ก็ได 

ขอ  ๗  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  

นอกจากในท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลโรงชางจัดไวใหหรือในที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่องคการ

บริหารสวนตําบลโรงชางจัดไวให 

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหองคการบริหารสวนตําบลโรงชางมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ

และระเบียบการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนิน

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๑๑  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโรงชางได 
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ขอ  ๑๐  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโรงชางจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการ

เก็บ  ขน  แกองคการบริหารสวนตําบลโรงชางตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๑  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๒  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง

ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย  อายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 

ในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  โดยตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคย

ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ  รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

ในประเทศไทยในวงเงินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรอาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือค้ําประกัน 

จากธนาคารก็ได 

   (๒ )   หากเปนนิติบุคคลตอง เปนนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย   

โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมี

ทุนจดทะเบียนไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   (๓)  คุณสมบัติอื่นตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยผูท่ีประสงคจะดําเนินกิจการ

รับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกลูหรอืมูลฝอยจะตองย่ืนคําขอรบัใบอนญุาตตามแบบ  สม. ๑  ตอเจา

พนักงานทองถิ่นพรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

        (๓.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

        (๓.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

        (๓.๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโรงชางประกาศกําหนด 
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ขอ  ๑๓  ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล  

            (๑.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

        (๑.๒)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

          (๑.๒.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

          (๑.๒.๒)  สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

          (๑.๒.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

          (๑.๒.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

          (๑.๒.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

          (๑.๒.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยตัวอักษรไทย

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลโรงชางประกาศกําหนด 

        (๑.๓)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน   

        (๑.๔)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

        (๑.๕)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

      (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

        (๒.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

        (๒.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 
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           (๒.๒.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

           (๒.๒.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

           (๒.๒.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของ

ประชาชน 

        (๒.๓)  รายละเอียดในการดําเนินกิจการดังนี้ 

           (๒.๓.๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

           (๒.๓.๒)  แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

           (๒.๓.๓)  แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาววาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ

และเงื่อนไขใด 

        (๒.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

      (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนมูลฝอย  

        (๓.๑)  หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

        (๓.๒)  แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

           (๓.๒.๑)  ประเภทของมูลฝอยท่ีตองการเก็บ  ขน 

           (๓.๒.๒)  วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

           (๓.๒.๓)  วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

           (๓.๒.๔)  วิธีการปองกันไมให เกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมทั้ง

สุขอนามัยของประชาชน 

           (๓.๒.๕)  สถานที่และวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 
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       (๓.๓)  รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้ 

           (๓.๓.๑)  จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

           (๓.๓.๒)  จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

           (๓.๓.๓)  สถานท่ีรวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินท่ีจะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  ส่ิงใดท่ีเปน

กรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่

ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

       (๓.๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๒  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๗  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาว 

ไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาต

แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต   

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดแลว  

และเปนกรณีท่ีเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒  หรือมีหนังสือ 

แจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๑๕  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุ 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๖  ในการดําเนินกจิการผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตองรักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอ  ๑๑  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 

   (๒)  ตองปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดเสนอไวตามขอ  ๑๒ 

   (๓)  ตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 

   (๔)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมทั้งระเบยีบ  

ขอบังคับและคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

ขอ  ๑๗  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโรงชางเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบ  สม. ๓  เมื่อไดย่ืนคําขอ

พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุ

ใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๔  ตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ี

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๙  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลโรงชาง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแต

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 
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ขอ  ๒๔  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๕  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดย

ทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ

ผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปด

คําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๖  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลโรงชางหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของ 

ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตามขอ  ๙  ตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโรงชาง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโรงชางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

นิสิตย  ดีย่ิง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโรงชาง 



บัญชอัีตราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลโรงชาง 

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏกูิลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาเก็บ  ขน  สิง่ปฏกิูลหรือมูลฝอย   

๑.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนสําหรับอาคารหรือบานเรือน 

๑.๑.๑  วันหน่ึงไมเกนิ  ๒๐  ลติร  เดอืนละ 

๑.๑.๒  วันหน่ึงเกนิ  ๒๐  ลติร  แตไมเกนิ  ๕๐๐  ลติร  คาเก็บและขนทุก ๆ 

           ๒๐  ลติรหรือเศษของแตละ  ๒๐  ลติร  อีกเดอืนละ 

๑.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนสําหรับอาคารหรือบานเรือนตามหมูบานจัดสรร    

       หรือหมูบานทํานองเดยีวกบัหมูบานจัดสรร 

๑.๒.๑  แบบรวมถัง  (รวมถังขยะไวแหงเดยีวหรือหลายแหงในหมูบาน) 

 -  หมูบานละไมเกนิ  ๑๐๐  หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๑๐๑  -  ๓๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๓๐๑  -  ๕๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๕๐๑  -  ๘๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๘๐๐  หลังขึ้นไป   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

๑.๒.๒  แบบแยกถัง  (แยกถังขยะไวตามจุดตาง ๆ ในหมูบาน  ๒  -  ๓  ถังตอจุด 

         เปนตน) 

 -  หมูบานละไมเกนิ  ๑๐๐   หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๑๐๑ - ๓๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๓๐๑ - ๕๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๕๐๑ - ๘๐๐ หลัง   เหมาจายหลัง/เดือนละ 

 -  หมูบานละต้ังแต  ๘๐๐  หลังขึ้นไป   เหมาจายหลัง/เดอืนละ 

๑.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ตลาด   

       หรือสถานประกอบการท่ีมมูีลฝอยมาก 

๑.๓.๑  วันหน่ึงไมเกนิ  ๕๐๐  ลติร  เหมาจายเดอืนละ 

๑.๓.๒  วันหน่ึงเกนิ  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  เหมาจายเดอืนละ 

๑.๓.๓  วันหน่ึงเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน  สวนท่ีเกนิทุก ๆ   

          ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  เหมาจายอีกเดอืนละ 

๑.๔  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม   

       หรือสถานประกอบการท่ีมขีนาดเล็ก  และรานคา  (นอกจากกจิการตามขอ  ๑.๑  -  ๑.๓) 

 -  ขนาดไมเกนิ  ๑๐๐  ตารางเมตร          เหมาจายเดอืนละ 

 -  ขนาดเกนิ  ๑๐๐ - ๕๐๐  ตารางเมตร        เหมาจายเดอืนละ 

 -  ขนาดเกนิ  ๕๐๐    ตารางเมตร            เหมาจายเดอืนละ 

 

 

๒๐ 

๒๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๒๕ 

๓๐ 

๓๕ 

๔๐ 

 

 

๔๐ 

๔๕ 

๕๐ 

๕๕ 

๖๐ 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

๕๐ 

๑๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

คาธรรมเนียม

(บาท) 

 

หมาย
เหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

๑.๕  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนสําหรับหอพัก  หรือกจิการอื่นในทํานองเดยีวกัน 

๑.๕.๑  มหีองพักไมเกนิ ๑๐  หอง                 เหมาจายเดอืนละ/หองละ   

๑.๕.๒  มหีองพัก  ต้ังแต ๑๑  -  ๒๐  หอง   เหมาจายเดอืนละ 

๑.๕.๓  มหีองพัก  ต้ังแต ๒๑  -  ๓๐  หอง   เหมาจายเดอืนละ 

๑.๕.๔  มหีองพัก  ต้ังแต ๓๑  -  ๕๐  หอง   เหมาจายเดอืนละ 

๑.๕.๕  มหีองพัก  ต้ังแต ๕๑  -  ๘๐  หอง   เหมาจายเดือนละ 

๑.๕.๖  มหีองพัก  ต้ังแต ๘๑  -  ๑๐๐  หอง   เหมาจายเดอืนละ 

 ๑.๕.๗  มหีองพัก  ต้ังแต ๑๐๑  หองขึ้นไป            เหมาจายเดอืนละ 

๑.๖  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนคร้ังคราว 

๑.๖.๑  คร้ังหน่ึง ๆ ไมเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  คร้ังละ 

๑.๖.๒  คร้ังหน่ึง ๆ เกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขน  สวนท่ีเกนิทุก ๆ   

 ลูกบาศกเมตรหรือเศษของลูกบาศกเมตร  คร้ังละ 

๑.๗  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูลคร้ังหน่ึง ๆ 

๑.๗.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก  และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป         

           ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๗.๒  เศษไมถงึคร่ึงของลูกบาศกเมตรตอไป  เศษลูกบาศกเมตรละ 

           เศษเกนิคร่ึงลูกบาศกเมตร  ใหคดิเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต   

๒.๑  ใบอนุญาต  ใบอนุญาตทําการ  เก็บ  ขน  สิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกจิ 

        หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  ฉบับละ 

๒.๒  ใบอนุญาตรับทําการกําจดัสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกจิหรือ   

       โดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  ฉบับละ   

๒.๓  คาใบแทนใบอนุญาต  (กรณฉีบับจริงชํารุด  หรือสูญหาย)   

 

๒๐   

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๔๐๐ 

๑,๙๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

๒๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๑ 

คาํขอรบั 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 

 

เลขท่ีรับ........../.............       เขียนท่ี……………………….....…….. 

วนัท่ี…..…. เดือน……………..พ.ศ. …………. 

ขา้พเจา้…………………………………………อาย…ุ……ปี  สัญชาติ……………….…… 

อยูบ่า้นเลขท่ี…….…..….หมู่ท่ี…………..ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………..…..……. 

ตาํบล/แขวง…………………..………..อาํเภอ/เขต………….……..……….จงัหวดั……………………..…. 

โทรศพัท…์…………….…………………โทรสาร....................................................... 

ขอยื่นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือ  กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท……………………..………….............................….…ต่อ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง  

โดยใชช่ื้อกิจการวา่……………………………………………........................ จาํนวนคนงาน .…………. คน 

ตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี……….……… หมู่ท่ี….………. ตาํบลโรงชา้ง  อาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 

โทรศพัท.์........................................................โทรสาร.................................................... 

พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้  คือ 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 

๒. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับใบอนุญาต 

๓. สาํเนาใบทะเบียนบา้น นิติบุคคล (ถา้มี) 

๔. บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 

๕. ตวัอยา่งหนงัสือสัญญาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

๖. ใบยนิยอมใหทิ้้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

 

 

(ต่อดา้นหลงั) 

 

 

 

 

 



แผนทีต่ั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)……………..………………ผูข้อรับใบอนุญาต 

          (……………….…….……..) 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

 

เลขท่ี............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว้ เอกสารหลกัฐาน   ครบ 

 ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

ตาํแหน่ง........................................... 

 



(ดา้นหลงัคาํขอรับใบอนุญาต) 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 

(  ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเง่ือนไข  ดงัน้ี 

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

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

(  ) เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 

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

……………………………………………………………………….………………………………………. 

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

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

 ตาํแหน่ง.................................................. 

วนัท่ี............./.............../.............. 

ความเหน็ของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงช้าง 

(  ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเง่ือนไข  ดงัน้ี 

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

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

(  ) เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง 

วนัท่ี............./.............../............. 

 

 
 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

วันท่ี................/................/............... 

 



 

 

 

แบบ  สม. ๒ 

    ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 

 

เล่มท่ี……….…. เลขท่ี……..…… ปี……..…… 

อนุญาตให้………………………………....อาย…ุ.…….ปี สัญชาติ…..…..….................... 

อยูบ่า้น/สาํนกังานเลขท่ี…….….หมู่ท่ี…..…ตรอก/ซอย………..………….ถนน…....…………............…… 

ตาํบล/แขวง ………..………………… อาํเภอ/เขต …………………….. จงัหวดั ………………………….. 

โทรศพัท…์………………………….. โทรสาร................................................... 

ขอ้  ๑  ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

ประเภท..............................................................................................……ค่าธรรมเนียม………...........…บาท 

ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี……..…..เลขท่ี…………ลงวนัท่ี.………..เดือน………….….พ.ศ. ………………......... 

โดยใชช่ื้อกิจการวา่…...........................................................................…...จาํนวนคนงาน…..….................คน 

ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี ……..... หมู่ท่ี........... ถนน...............................ตาํบลโรงชา้ง  อาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 

โทรศพัท…์………………………………โทรสาร…………………………………..……………… 

ขอ้  ๒  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง  เร่ือง  การจดัการ

ส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒)  …………………………………………………………………………..…… 

ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี……...เดือน…......................พ.ศ……….…….. 

  

ออกให้ ณ วนัท่ี…….….เดือน………………..….…พ.ศ………..…….. 

 

ลงช่ือ ………………..…………………    ลงช่ือ ……………………………………… 

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

             ผูรั้บเงิน                           นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง 

 

คาํเตือน  ๑) ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

 ๒) ตอ้งต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุมิฉะนั้นตอ้งชาํระค่าปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
 

 



แบบ สม.๓ 

คาํขอต่ออาย ุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รบัทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 

 

เลขท่ีรับ................./............... 

เขียนท่ี……………………............................... 

วนัท่ี…….…. เดือน…………........……..พ.ศ. …….........………. 

 

ขา้พเจา้…………………………........….อาย…ุ..………ปี สัญชาติ…………………..….................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี……..…….หมู่ท่ี…………..ตรอก/ซอย……………….…… ถนน………..............…….…… 

ตาํบล/แขวง………………..……..อาํเภอ/เขต……..……….........……..จงัหวดั…..……………………….. 

โทรศพัท…์………………………..โทรสาร................................................ 

ขอยืน่คาํขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือ  กาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 

ประเภท……………………………..............................….…….ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง 

โดยใชช่ื้อกิจการวา่………………………………………..................................... จาํนวนคนงาน.……….คน 

ตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี……..…หมู่ท่ี…….…… ถนน.......................ตาํบลโรงชา้ง  อาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 

โทรศพัท…์…………………………..โทรสาร.............................................. 

พร้อมคาํขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 

๑.  ใบอนุญาตเดิม 

๒.  ……………………………………………………………….………………………….. 

๓.  ………………………………………………………………………………………….. 

 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความในใบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)………………………………..…………..ผูข้อต่ออายใุบอนุญาต 

(…………………..……………………….) 

 

 

 

 

 



(ดา้นหลงัคาํขอต่ออายใุบอนุญาต) 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

 

เลขท่ี............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน   ครบ 

  ไม่ครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

ตาํแหน่ง........................................... 

 

ความเหน็ของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงช้าง 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต  และควรกาํหนดเง่ือนไข  ดงัน้ี 

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

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

(   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง 

วนัท่ี............./.............../............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

(   ) อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 

(   ) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 

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

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

   นายกองคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

       วันท่ี................/................/............... 



แบบ สม. ๔ 

คาํขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็  ขน  หรือกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอย 

 

เลขท่ีรับ............/............. 

เขียนท่ี …….…….…………………………….. 

วนัท่ี……….. เดือน……….......……..พ.ศ. …………….............. 

 

ขา้พเจา้………………………………..อาย…ุ......……ปี  สัญชาติ……………..................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี…….…..หมู่ท่ี.……..ตรอก/ซอย……...............…….…… ถนน……………………............….. 

ตาํบล/แขวง……………..…..…..อาํเภอ/เขต………..………….…………..จงัหวดั…………….........……… 

โทรศพัท…์……………………………โทรสาร………………………………… 

โดยใชช่ื้อกิจการวา่………………………………………......……….จาํนวนคนงาน…….............…..คน 

ตั้งอยู ่ ณ  เลขท่ี………….หมู่ท่ี……..….... ตาํบลโรงชา้ง  อาํเภอพรหมบุรี  จงัหวดัสิงห์บุรี 

โทรศพัท…์………………………….…โทรสาร................................................... 

ขอยืน่คาํขอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโรงชา้ง  ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค ์

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความในใบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)………………………………………..……..ผูข้ออนุญาต 

(………………………………………………..) 
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