
 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง   
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลทุงหลวง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงหลวงและนายอําเภอโพนพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวงแลว  ๑๕  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากทองถนนตลอดที่เล้ียงสัตว

หรือที่อื่น 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความถึงส่ิงอ่ืนใด   

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “โถสวมแบบนั่งยอง”  หมายความวา  โถสวมที่ผูใชจะตองวางเทาบนที่วางเทาของโถสวม 

แลวนั่งยอง 

  “สวมเคล่ือนที่”  หมายความวา  สวมบนยานพาหนะทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ   

และหมายความรวมถึงหองสวมบนแพ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทาง  ซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง  

ใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถิ่น     

ในกรณีที่มีเหตุอันควร  องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวงอาจมอบอํานาจใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนก็ได  ภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 

ขอ ๖ หามผูใดถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  

ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง

จัดตั้งไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๗ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด   

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๘ หามผูใดถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

ขอ ๙ หามผูใด  ทําการถายเท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรองรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 

ขอ ๑๐ หามผูใดกระทําการขน  ถายเท  คุย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในที่รับรอง  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง  เวนการกระทําของพนักงาน 

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 
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ขอ  ๑๑  เจาของหรือผูคุมครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีท้ิงส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๒  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะที่ปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และ 

ไมมีกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก  และท่ีรองรับมูลฝอยตองไมรั่วมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได   

ตามแบบซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวย 

ขอ  ๑๓  เจาของหรือผูควบคุมอาคารใด ๆ   ตองรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นไมใหมีการถายเท   

หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๔  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

อันอาจทําใหเกิดมลภาวะเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะทําการโดยวิธีการ 

ที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําการตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณะสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๕  ถาเจาพนักงานสวนทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ทําการขน   

เก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานสวนทองถิ่นจะแจง 

เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบรเิวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการเก็บส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไมนอยกวา

สามแหงเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาท่ีของเจาพนักงานสวนทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่  หรือบรเิวณนั้น ๆ   ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม 

เก็บขนตามมาตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอยตามขอ  ๑๕  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๗  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ  เวนจากไดรบัใบอนญุาตจากเจาพนกังานทองถิ่น 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหย่ืนคํารับขอใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงหลวงกําหนด 
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ขอ  ๑๙  คุณสมบัติของผูอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย

ตลอดจนหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกําหนด 

ขอ  ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบอนุญาตใหตรวจความถูกตองและสมบูรณ   

ของคําขอหากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  

และเปนกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒   

ขอ  ๒๑  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้   

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดรับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  ในการใหบริการตามใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกราย  โดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงอัตราคาบริการ  ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดชอบ 

ในกรณีผิดสัญญา  โดยสงสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน   

กอนวันท่ีเริ่มใหบริการ 

ทั้งนี้  อัตราคาบริการตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาบริการชั้นสูงทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาตเลิกกิจการใหบริการแกผูรับบริการรายใดจะตองทําเปนหนังสือแจง

เจาพนักงานสวนทองถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันกอนวันที่ไดเริ่มการใหบริการตามสัญญาใหม 

ขอ ๒๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

  (๑) รักษาคุณสมบัติที่บัญญตัใินขอ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนญุาต 

  (๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ไดย่ืนไวตามขอ  ๒๒   

  (๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับและประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 

ขอ ๒๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอรับตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตหมดอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอรับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการได 

จนกวาพนักงานทองถิ่นส่ังไมใหตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๖ ใบอนุญาตมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงหลวง 

ขอ ๒๗ เมื่อผูไดรับอนุญาตไมประสงคจะใหย่ืนคาํขอเลิกกิจการดาํเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี 

ไดรับทราบวันถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารแจงความจากสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา   

“ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมี  วัน  เดือนป  ท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุในอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วในอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลขท่ี  เลมที่  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๓๒ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริหารใหใชแบบ  สม. ๑ 

    (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒ 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๓ 

    (๔)  คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔ 

ขอ ๓๓ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุตองถูกพักใช

ใบอนุญาตอีกเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  หรือขอ  ๒๔  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๙  หรือขอ  ๓๑  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง   

และมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองดวยความในขอ  ๓๔   

ขอ  ๓๕  และขอ  ๓๖   

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหลวงเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บันจง  โฮมไซส 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงหลวง   



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

ลําดับที ่
 

ประเภท 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลครัง้หนึ่ง ๆ 
๑.๑ เศษของลกูบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลกูบาศก์เมตรต่อไป 
ลูกบาศก์เมตรละ     
๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรต่อไป (เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คดิเป็น  
๑ ลูกบาศก์เมตร)                                                  
ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
๒.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
       ๒.๒.๑ วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
       ๒.๒.๒ วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ 
       ๒.๒.๓ วันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ  
       ๒.๒.๔ วันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ  
       ๒.๒.๕ วันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ   
       ๒.๒.๖ วันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ  
       ๒.๒.๗ วันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ  
       ๒.๒.๘ วันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ  
       ๒.๒.๙ วันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ  
๒.๒ ค่าเก็บและค่าขนขยะมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน  
       ๕๐๐ ลติร   
       ๒.๒.๑ วันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ  
       ๒.๒.๒ วันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร คา่เก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตรหรือ 
เศษลูกบาศก์เมตร เดือนละ  
๒.๓ ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหน่ึง ๆ 
       ๒.๓.๑ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ   
       ๒.๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตรหรือ 
เศษลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทําการเก็บ ขน หรือกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด 
ค่าบริการ 
๓.๑ รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ฉบับละ   
๓.๒ รับทําการเก็บ ขน มลูฝอย ฉบับละ   
๓.๓ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับละ   
๓.๔ รับทําการกําจัดมูลฝอย ฉบับละ   
๓.๕ ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว ฉบับละ

 
 

๔๐ 
 

๒๐ 
 
 

๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๔๐๐ 

 
 

๗๐๐ 
 

๘๐๐ 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
 
 

๔๐๐๐ 
๘๐๐๐ 
๒๐๐๐ 
๒๕๐๐ 
๕๐๐๐ 

 



แบบ สม. ๑ 
เลขที่รับ........../..................        เลขที่...................... 

 
คําขอรบั 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

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

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

 ข้าพเจ้า..........................................................อายุ...............ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่....................... 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต........................................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจประเภท 
 (  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีตําแหน่งกําจัดที่....................................................................................................... 
 (  ) เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที่............................................................................................ 
 (  ) เก็บขนมลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่.............................................................................................................. 
 (  ) เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดที่.............................................................................................. 
 ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ..................................................พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้วยแล้ว ดังน้ีคือ 
 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
  ๓.๑) .................................................................................................................................................... 
  ๓.๒) .................................................................................................................................................... 
 ๔) อ่ืน ๆ 
  ๔.๑) .................................................................................................................................................... 
  ๔.๒) .................................................................................................................................................... 
 
 
 



แผนที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี ............................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 (   ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือ...................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
              (................................................) 
     ตําแหน่ง..............................................วันที่........./............/......... 
 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(   ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
     ลงช่ือ................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (.................................................) 
     ตําแหน่ง...........................................วันที่........../.........../......... 
 



 
                                                                                                                   แบบ สม. ๒ 

 
 

ใบอนุญาต                       
ใบประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เล่มที่...............เลขที่....................ปี....................... 
อนุญาตให้....................................................................................อายุ.....................ปี  สัญชาติ...................................... 
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที......................ตรอก/ซอย.................................... ถนน................................... 
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.......................................................................................... 
 ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประเภท......................................... 
ค่าธรรมเนียม................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่.............ลงวันที่........เดือน.......................พ.ศ............
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.................................................................................................จํานวนคนงาน..............................คน 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่....................หมู่ที......................ตรอก/ซอย........................................ ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................... 
โทรศัพท์.......................... โทรสาร........................................ 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘     

(๒)....................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน............................................พ.ศ........................ 
            ออกให้   ณ   วันที่.................เดือน.............................................พ.ศ........................ 
 
 

     (ลงช่ือ)............................................. 
                                                                        (...........................................) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง 
 
(ลงช่ือ).............................................       
        (............................................)                                       
                    ผู้รับเงิน  
 
คําเตือน  ๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
   ๒) ต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนในอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะน้ันต้องชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
 



 (ด้านหลังคําขอรับอนุญาต) 
             
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 

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

                                           ตําแหน่ง............................................... 
วันที่............/.........................../........... 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(    ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
(    ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 
 

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

                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง 
วันที่............../......................../.................. 
 

                             คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
                            (ลงช่ือ)............................................ 
                                     (……………………………………) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง 
                               วันที่.........../......................../.................. 



 

แบบ สม. ๓ 

เลขที่..................... 

คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รบัทําการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
……………………… 

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

      วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ....................... 
 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ...........................ปี สัญชาติ........................................... 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล..................................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์...................................................... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้รับทําการ (    )  เก็บ  ขน  (    ) กําจัด สิง่ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเล่มที่............เลขที่.............เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 
ค่าธรรมเนียมปี ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันที่............เดือน............................พ.ศ............... 
 ๒. พร้อมน้ีได้แนบใบอนุญาตและส่งเงินค่าธรรมเนียม จํานวน….............................บาท มาด้วยแล้ว 
 ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวง  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และปฏิบัติการเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารสุข  คําสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหลวงกําหนดทุกประการ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 

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



 
แบบ สม. ๔ 

 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

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

 ข้าพเจ้า.........................................................อายุ....................ปี   สญัชาติ....................................................... 
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก / ซอย....................................ถนน..................................หมู่ที่..................................  
ตําบล...................................อําเภอ................................จังหวัด...................................โทรศัพท์..................................... 
ขอย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................................................................................................ 
 ด้วย................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 จึงมีความประสงค์............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
  

ขอรับรองว่า  ข้อความตามคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
	เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

