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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคา 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงคา  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงคาและนายอําเภอเมืองชุมพร  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินีเ้รยีกวา  “ขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลทุงคา  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงคาตั้งแตวันที่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงคาแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก   

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดจน 

ตลาดที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 
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    “มูลฝอยอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีมีองคประกอบท้ังหมดหรือเพียงบางสวน 

ที่อาจทําใหเกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเขมขน  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ   

เชน  ประเภทติดไฟงาย  สารกัดกรอน  สารประเภททําใหเกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด   

สารที่สามารถถูกชะลางได  กากกัมมันตรังสี  และประเภทท่ีทําใหเกิดโรค 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนผลมาจากกระบวนการใหการรักษาพยาบาล 

การตรวจชันสูตรศพ  การใชสัตวทดลอง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงคาเปนอํานาจหนาท่ี 

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงคาแตฝายเดียวเทานั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลทุงคาอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

ขอ ๖ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ   

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  ปาชุมชน  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหาร 

สวนตําบลทุงคาจัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และเปนสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

อนุญาตใหหรือจัดใหโดยเฉพาะ 
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ขอ ๘ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในที่รองรับรถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหาร 

สวนตําบลทุงคา  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  หรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงคา  

ที่ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ   ใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามแบบท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

เห็นชอบ   

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ตามวรรคหนึ่งไมอาจจัดหาหรือจัดใหมี 

ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยได  และประกาศใหองคการบริหารสวนตําบลทุงคาจัดหาใหจะตองเสียคาใชจาย  

คาธรรมเนยีม  หรือคาบริการตาง ๆ   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงคากําหนดตามอัตราในทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะปดมดิชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็นรั่ว 

ออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดปองกันแมลงและสัตวไดตามแบบซึ่งเจาพนักงาน 

สาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

ไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๒ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทําโดยวิธีการ  

ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๓ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ   

ไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ไมนอยกวาสามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ  แลวเจาของหรือผูครอบครองอาคาร   

สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงคาแตฝายเดียว 
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หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากองคการบริหารสวนตําบลทุงคาเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร   

สถานที่บริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขนตามอัตรา 

ที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานท่ีหรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๑๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไมขัดตอสุขลักษณะ 

กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไขที่องคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงคากําหนดพรอมหลักฐาน   

ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงคากําหนด 

ขอ ๑๗ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงคากําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 
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      (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรค  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดบริเวณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด   

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองมีการแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   (๑.๒) กรณีที่ไมมีระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหลงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 

   (๒.๑)  รถเก็บขยะมูลฝอยทุกคันตองออกแบบ  ประกอบ  และสรางใหลักษณะถูกตอง 

ตามกฎหมายขนสงทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  สามารถปองกันการปลิว  ตกหลนของมูลฝอย 

และการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนยายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด 

   (๒.๒)  ผูรับจางตองจัดใหมีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจน 

วัสดุอุปกรณประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอยางเพียงพอ  เหมาะสมตอการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย 

ประจําวัน 

   (๒.๓)  ผูรับจางตองจัดใหมีการลางทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอยางนอย 

วันละหนึ่งครั้งหลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

ที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

   (๒.๔)  ในการปฏิบัติงานผูรบัจางตองควบคุมดูแลมิใหมีการดําเนินการ  เก็บ  ขน   

มูลฝอยในลักษณะที่ไมปลอดภัยตอการทํางาน  หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรือทําใหเกิดการละเมิดตอผูอื่น 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒.๕)  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เชน  งานประจําทองถิ่น  งานนักขัตฤกษ   

ตลอดจนงานเทศกาลตาง ๆ  ซึ่งจัดโดยอําเภอเมืองชุมพร  องคการบริหารสวนตําบลทุงคา  หนวยงานราชการ 

หรือหนวยงานเอกชน  องคการบริหารสวนตําบลทุงคาจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  เพ่ือใหการบริการ 

จัดเก็บมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเปนพิเศษในชวงระหวางงาน  และเมื่อเสร็จส้ินงานแลว  โดยผูรับจาง 

ไมอาจคิดคาบริการเพ่ิม 

   (๒.๖)  ผูรับจางเก็บขยะมูลฝอยจะเก็บคาบริการเปนกรณีพิเศษเพ่ิมจากที่ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงคากําหนดไวไมได 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตอง   

และความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข   

ที่กําหนดไวแลว  และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต   

ตามแบบ  สม. ๒   

แตหากปรากฏวาคําขออนุญาตดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงให 

ผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต   

ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ไดรับคําขอ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน 

กําหนดเวลาตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควรจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ในการใหบริการตามใบอนุญาต  ผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการทุกราย 

โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนด 

สามสิบวันกอนวันที่เริ่มการใหบริการ  ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตรา 

คาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันท่ีไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๒ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๕  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 

  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๑๗ 

  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรอืคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิน่  รวมท้ังระเบยีบ 

ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ 

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงคา 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต 

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกแบบใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลืออยูของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๐ ใหแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 

  (๓)  คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๓๑ กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุจะตอง 

ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงคาเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เกียรตศิักดิ์  บัวสุวรรณ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงคา 

 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคา 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ลําดับ รายการ หน่วย อัตรา/บาท
๑ 

๑.๑ 
 
 
 

๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ 

อัตราคา่เก็บ  ขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา  ๒๐  (๔) 
ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ครั้งหน่ึง ๆ  คิดในอัตรา 
(เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเท่ากับครึ่งลูกบาศก์เมตร  
เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ  ๑  ลูกบาศก์เมตร) 
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
(ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  เป็นรายเดือน 
๑)  กรณีทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลติร   
๒)  กรณีทีม่ีปรมิาณวันหน่ึงเกิน  ๒๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   
๕๐๐  ลิตร  ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ  ๒๐  ลติรในอัตราต่อหน่วย  
(เศษไม่เกิน  ๑๐  ลิตร  ให้คดิเป็นคร่ึงหน่วยเศษเกิน  ๑๐  ลิตร  
ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
๓)  กรณีทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน   
๑  ลกูบาศก์เมตร 
๔)  กรณีทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ให้คดิเป็น
หน่วยทุก ๆ  ๑  ลกูบาศก์เมตร  ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย  เศษเกิน
ครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
(ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  เป็นครัง้คราว 
๑)  กรณีทีม่ีปริมาณไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
๒)  กรณีทีม่ีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร 
๓)  กรณีที่มีปริมาณเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย  
ทุก ๆ  ๑  ลูกบาศก์เมตร  ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร  ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(ก)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปน็รายเดือน 
๑)  กรณีทีม่ีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๑๓ ลิตร หรือนํ้าหนักไม่เกิน  
๒  กิโลกรัม 
๒)  กรณีทีม่ีปริมาณวันหน่ึงเกิน  ๑๓  ลิตร  หรือนํ้าหนักเกิน   
๒  กิโลกรัม  ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ  ๑๓  ลติร  หรือทุก ๆ   
๒  กิโลกรัม  ในอัตราต่อหน่วย  
(เศษไม่เกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือไม่เกิน  ๑  กิโลกรัม  ใหค้ิด           
เป็นครึ่งหน่วย  เศษเกิน  ๖.๕  ลิตร  หรือเกิน  ๑  กิโลกรมั        
ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 

 
ลูกบาศก์เมตรละ 

 
 
 
 
 

เดือนละ 
 

หน่วยละ 
 
 
 

เดือนละ 
 

หน่วยละ 
 
 
 

ครั้งละ 
ครั้งละ 

 
หน่วยละ  

 
 
 
 

 
 

เดือนละ 
 
 

หน่วยละ 

 
๕๐๐  บาท 

 
 
 
 
 

๖๕  บาท 
 

๖๕  บาท 
 
 
 

๓,๒๕๐  บาท 
 

๓,๒๕๐  บาท 
 
 
 

๑๒๕  บาท 
๒๔๕  บาท 

 
๒๔๕  บาท 

 
 

 
 
 
 

๕๐๐  บาท 
 
 

๕๐๐  บาท 
 



-๒- 
 

ลําดับ รายการ หน่วย อัตรา/บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

(ข)  ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  เปน็ครั้งคราว
ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ  ให้เก็บคา่ธรรมเนียม
เป็น  ๒  รายการ 
๑)  ค่าบริการ 
(โดยให้กําหนดอัตราตามระยะทางที่เก็บขน) 
๒)  ค่าเก็บและขน 
๒.๑)  กรณีทีม่ปีริมาณไม่เกิน  ๑๐๐  ลิตร  หรือนํ้าหนัก 
ไม่เกิน  ๑๕  กิโลกรัม  
๒)  กรณีทีม่ีปริมาณเกิน  ๑๐๐  ลิตร  หรอืนํ้าหนักเกิน  
๑๕  กิโลกรัม  ให้คิดเป็นหน่วย  ทุก ๆ  ๑๐๐  ลิตร  
หรือทุก ๆ  ๑๕  กิโลกรัม  ในอัตราต่อหน่วย 
(เศษไม่เกิน  ๕๐  ลิตร  หรือไม่เกิน  ๗.๕  กิโลกรัม        
ให้คิดเป็นคร่ึงหน่วย  เศษเกิน  ๕๐  ลิตร  หรือเกิน  
๗.๕  กิโลกรัม  ให้คิดเป็นหน่ึงหน่วย) 
 
อัตราคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตดําเนินกิจการ 
ตามมาตรา  ๑๙  โดยทําเปน็ธุรกิจ  หรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 
(ก)  รับทําการเก็บ  และขนสิง่ปฏิกูล  หรือมูลฝอยทั่วไป 
(ข)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป 
(ค)  รับทําการเก็บ  และขนมลูฝอยติดเช้ือ 
(ง)  รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
 

 
 

ครั้งละ 
 
 

ครั้งละ 
 
 
 

หน่วยละ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับละ 
ฉบับละ 
ฉบับละ 
ฉบับละ 

 
 

๕,๐๐๐  บาท 
 
 

๑๓๐  บาท 
 
 
 

๑๓๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐  บาท 
๗,๕๐๐  บาท 
๑๐,๐๐๐  บาท 
๑๕,๐๐๐  บาท 

 



แบบ  สม. ๑ 
 

คําขอรบัใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ  หรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 
 

เลขที่รับ............../................. 

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

   วันที.่...............  เดือน ......................................  พ.ศ. .................. 

ข้าพเจ้า………………………………..……….……อายุ…………….......ปี  สัญชาติ.......................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................. จังหวัด...........................................
โทรศัพท.์............................................ 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็น 
ธุรกิจประเภท 

(  )  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูล  โดยมีแหล่งกําจัดที่…..…………………………………….………………………….. 
(  )  เก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดที่............................................................... 
(  )  เก็บ  ขน  มูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที.่................................................................................ 
(  )  เก็บ  ขน  และกําจัดมลูฝอย  โดยมีระบบกําจัดที่................................................................. 

โดยใช้ช่ือกิจการว่า........................................................................................................................ 
จํานวนคนงาน......................คน ต้ังอยู่ ณ เลขที.่................หมู่ที.่................ตําบล................................................... 
อําเภอ..............................................  จังหวัด............................................. โทรศัพท.์............................................. 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคา  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐาน 
ต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

๑.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑................................................................................................................................. 
๓.๒................................................................................................................................. 

๔.  อ่ืน ๆ 
๔.๑................................................................................................................................. 
๔.๒................................................................................................................................. 



-๒- 
(ด้านหลัง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขที.่................/...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน �  ครบ 

�  ไม่ครบ  คือ 
(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 
 
(ลงช่ือ).......................................................เจ้าหน้าที่ 
        (......................................................) 
ตําแหน่ง................................................... 

 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

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

        ตําแหน่ง..................................................... 
  วันที.่.............../................./................. 

แผนผงัที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

 

 

 

 



แบบ  สม. ๒ 
 
 

 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เล่มที.่..............เลขที.่...............ปี................ 
อนุญาตให.้.............................................................อายุ................ปี สัญชาติ............................... 

อยู่บ้าน/สํานักงานเลขท่ี...................หมู่ที…่…..........ถนน...............................ตรอก/ซอย........................................ 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…....................................... 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 

ข้อ  ๑  ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................................ค่าธรรมเนียม.......................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่…...........เลขที.่.................ลงวันที่…............เดือน……………....................พ.ศ. ……............... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า………………………….......................................................................จํานวนคนงาน...................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………......หมู่ที่…..............ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................ 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…....................................... 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 

ข้อ  ๒  ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคา  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒).................................................................................................................................. 

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

(ลงช่ือ).............................................   (ลงช่ือ).............................................. 
        (…..........................................)           (..............................................) 
           ผู้อํานวยการกองคลัง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคา 

       ผู้รับเงิน 
 

คําเตือน 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
(๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไป  ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม  (๒)  ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ  ๒๐   

 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีมาดว้ย 



-๒- 
 

(ดา้นหลงั) 
รายการต่อใบอนุญาตและเสียคา่ธรรมเนยีม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
คําเตือน 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   
 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกจิการในปีต่อไป  ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม  (๒)  ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ  ๒๐   

 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
(๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีมาดว้ย 



แบบ  สม. ๓ 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เลขที่รับ.................../................... 

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

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

ข้าพเจ้า........................................................................อายุ……..........ปี สัญชาติ………….............. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ ตําบล………………...................เขต/อําเภอ………………….......................จังหวัด……………………....................... 
โทรศัพท.์...................................................โทรสาร................................................ 

       ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท....................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคา 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.......................................................................................................จํานวนคนงาน.................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่…………......หมู่ที…่...............ถนน..................................ตรอก/ซอย................................................ 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…....................................... 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. ............................................................................................................................................... 
๓. ............................................................................................................................................... 
๔. ................................................................................................................................................ 
 
ขอรับรองว่า ขอ้ความในใบคาํขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 
 

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



แบบ  สม. ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
 

เลขที่รับ.................../................... 
เขียนที่..................................................................... 

วันที่...................เดือน…................................พ.ศ. ….............. 
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ……..........ปี สัญชาติ………….............. 

อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ ตําบล………………...................เขต/อําเภอ………………….......................จังหวัด……………………....................... 
โทรศัพท.์...................................................โทรสาร................................................ 

โดยใช้ช่ือกิจการว่า.........................................................................จํานวนคนงาน...................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………......หมู่ที่…..............ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................ 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด…....................................... 
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 

ขอย่ืนคาํขออนุญาตต่อนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งคา 
ด้วยข้าพเจ้า.................................................................................................................................. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
จึงมีความประสงค์........................................................................................................................ 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
 
ขอรับรองว่า ขอ้ความตามคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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


