
 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

และนายอําเภอควนขนุน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลพนมวงัก  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมลูฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๘   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

    “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

เปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกแตฝายเดียวเทานั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกอาจรวมกับหนวยงาน   

ของรัฐ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ 

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกหรืออาจอนุญาตให 

บุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๙  มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวย 

โรงงานแตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัด 

ของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนหรือเขตพ้ืนที่

การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการ  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกและระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังกมอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการ

บริหารสวนตําบลพนมวังก  ตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกจะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล  หรือมูลฝอยใชบังคับในเขต

องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  หามมิให ผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะนอกจากในที่ที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกจัดไวใหโดยเฉพาะ 

    (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสม  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

    (๓)  หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ทิ้ง  นําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ   

  (๔)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  ส่ิงปฏิกูลลงในที่รับรองมูลฝอย 

    (๕)  หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ   

รถขน  เรือขน  สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

เวนแตเปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก   

  (๖)  หามมิใหผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  

เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน  

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

  (๗)  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

และมูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น   

และผูที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองถูกตามหลักสุขาภิบาล 
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  (๘)  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดควรทําการเก็บขน 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือ 

ไปยังเจาของ  หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณนั้นๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  

หรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณท่ีตองทําการขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ไมนอยกวา  

๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

จากอาคารสถานท่ี  หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยูโดยเสียคาธรรมเนียมเก็บขน 

ตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

  (๙)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือท้ิงส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในประการท่ีขัดตอสุขลักษณะ 

  (๑๐)  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใดซึง่อยูนอกบรเิวณการใหบริการ 

เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น  และผูที่ไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยการเผา  ฝง  หรือวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา 

เปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธรุกิจหรือโดยไดรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบรกิารในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  (๒)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

    (๓)  หนังสือมอบอํานาจ  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  ในกรณี

เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๕)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมหรือประกอบการ 

พิจารณาอนุญาต  (เชน  เอกสารการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน ฯลฯ) 

ขอ ๑๑ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๙  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   (๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถปองกันกล่ิน 

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด – เปดอยูดานบน 

    (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

    (๑.๑.๔)  ทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่วซึม 

    (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  ท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

      (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกประกาศกําหนด  ดังนี้ 

 

รถขนถายส่ิงปฏิกูล 

ปริมาตรบรรจุ........................................................ลูกบาศกเมตร 

ไดรบัใบอนุญาตจากองคการบรหิารสวนตําบลพนมวังก 

ใบอนุญาตเลขที่.............../...................... 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 

(ดวยตัวหนงัสือขนาดที่เหน็ชัดเจน) 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

     (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา  

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   (๒.๑) ตองมีแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

    (๒.๑.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

    (๒.๑.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (๒.๑.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน   

   (๒.๒) กรณีไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

    (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑) ตองมีพาหนะขนถายมูลฝอย  (รถเก็บขยะมูลฝอย)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      (๓.๑.๑)  รถเก็บขนขยะมูลฝอยตองไดรับการออกแบบ  ประกอบ  และสราง

ใหมีลักษณะถูกตองตามกฎหมายขนสงทางบกและและกฎหมายอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวของสามารถปองกันการปลิว   

การตกหลนของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย  ในขณะทําการเก็บและขนยายมูลฝอยไปยัง

สถานที่กําจัด 

    (๓.๑.๒)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%)  ท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและกอผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

        (๓.๑.๓)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายมูลฝอย   

ใหรูวาเปนพาหนะ  เก็บ  ขนถายมูลฝอย  เชน  “รถเก็บขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกประกาศกําหนด  ดังนี้ 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

รถเกบ็ขนมูลฝอย 

ไดรบัใบอนุญาตจากองคการบรหิารสวนตําบลพนมวังก 

ใบอนุญาตเลขที ่ / . 

ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  พรอมหมายเลขโทรศัพท 

(ดวยตัวหนงัสือขนาดที่เหน็ชัดเจน) 

   (๓.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  สําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

     (๓.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอย

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   (๔.๑) ตองมีแผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (๔.๑.๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

    (๔.๑.๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (๔.๑.๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสินรวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน   

     (๔.๒) ตองไมกอเหตุรําคาญใหกับประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

   (๔.๓) กรณีไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํามูลฝอย 

ไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๑๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๔ ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล  

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน

การปฏิบัติงานประจําวัน   

   (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูลโดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล 

เสร็จแลวใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลและทําความสะอาด 

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัดหรือกําจัด

ดวยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะการบําบัดน้ําทิ้งโดยใชลานทรายซึมหรือรองซึม   

จะตองหางจากแหลงน้ําดื่มน้ําใชไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

     (๑.๔)  กรณีที่มีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราดใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค   

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด   

   (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๑)  ในขณะทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๒.๒)  ในการปฏิบัติการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน  

ของส่ิงปฏิกูลในขณะกําจัดส่ิงปฏิกูล   

   (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

  (๓) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  ในขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   

   (๓.๒)  ในการปฏิบัติการเก็บ  ขนมูลฝอยตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน  

ของมูลฝอยและการรั่วไหลของน้ําเสียจากมูลฝอย  ในขณะจัดเก็บ  ขนมูลฝอย  ไปยังสถานที่กําจัด 

   (๓.๓) ตองจัดใหมีลานจอดรถ  สําหรับรถเก็บ  ขนมูลฝอยท่ีใชในการปฏิบัติงาน  

และตองดูแลรักษาสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๔)  ผูรับจางตองจัดใหมีสถานที่ทํางานถาวร  ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

พนมวังกหรือสถานที่ซึ่งสามารถติดตองานไดสะดวก  โดยตองจัดใหมีเจาหนาท่ีตลอดเวลาทํางานปกติ  

และสถานที่ทําการจะตองเปดใหประชาชนเขามาตดิตอขอรับบรกิารหรือรองเรียนไดในเวลาระหวางทํางาน 

ไดโดยสะดวก 

       (๓.๕)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  อยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  หลังจาก 

ที่ออกไปปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลวดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ   

   (๓.๖)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง   

  (๔) ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย   

   (๔.๑)  ในขณะทําการกําจัดมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน   



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๒)  ในการปฏิบัติการกําจัดมูลฝอยตองระวังและปองกันการปลิวตกหลน  

ของมูลฝอยในขณะกําจัดมูลฝอย   

   (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

ขอ  ๑๕  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังก 

ขอ  ๑๘  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๕  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ที่อยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ   

ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังกหรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการของผูไดรับ

ใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน 

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

ตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๖ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี ้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา   

    (๒)  เขาไปในอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ   ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของ   

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น   

  (๓)  แนะนําใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  หรือ 

ตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

    (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน   

    (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ  หรือกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ   

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา   

ขอ ๒๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๘  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกดําเนินการใหบริการ  เก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกเองตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังกจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกตามอัตรา 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๒๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาต ิ รักชุม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพนมวังก   



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลพนมวงัก์ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดบัท่ี รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท)
๑ อัตราคา่เก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย  

 ๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  

    - เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก  

      และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป                                 ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕๐

    - เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร                                     ๑๕๐

      เศษเกินครึง่ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร

 ๑.๒ คา่เก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

    ก. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ 

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                               เดือนละ ๑๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร               เดือนละ ๒๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร        เดือนละ ๓๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร         เดือนละ ๔๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร        เดือนละ ๕๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร      เดือนละ ๗๕

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร       เดือนละ ๑๐๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร      เดือนละ ๑๕๐

       - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร       เดือนละ ๒๐๐

  

 

 

 

 



-๒- 
 

ลําดบัท่ี รายการ 
ค่าธรรมเนียม

(บาท)
 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร  
    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร                      เดือนละ ๕๐๐
    - ที่มีปริมาณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์  
       หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                                      เดือนละ ๕๐๐
 ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว  
    - ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร                                   ครั้งละ ๑๕๐

    - ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  
      หรือเศษของลูกบาศก์เมตร                               ลูกบาศก์เมตรละ     ๑๕๐

๒ อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต    
 ก. รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจ  
    หรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ        ฉบับละ ๕,๐๐๐
 ข. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทําเป็นธุรกิจ  

    ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                  ฉบับละ ๕,๐๐๐
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        คําขอรับ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

      วันท่ี ………….…. เดือน…………..…………..พ.ศ…….………....….… 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ป  สัญชาติ................................................................... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี          อยูบานเลขท่ี................................... 

หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................. 

อําเภอ/เขต................................... จังหวัด................................. โทรศัพท........................... โทรสาร.......................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท.......................

โทรสาร.....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 

ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 

จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 

จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ประเภท………………………………………………………………..……………………………………………….ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) 

โดยใชชื่อกิจการวา..................................................................................................จํานวนคนงาน ........................คน

ตั้งอยู ณ เลขท่ี................หมูท่ี...................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด.........................

โทรศัพท...........................................โทรสาร...........................................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ

เอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

   หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      ของผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

แบบ สม. ๑ 



 

-๒- 

 

 

   สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

   ๑.  .………………………………………………………………………..………….……… 

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

   หลักฐานอ่ืน ๆ................................................................................................. 

   ๑.  .………………………………………………………………………..……………….… 

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

                                       แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)…………………………………..………………. ผูขอรับใบอนุญาต 

      (……………….……………….………………. ) 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม. ๒ 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลมท่ี.....................เลขท่ี.......................ป...................... 

   อนุญาตให    บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ชื่อ............................................อายุ...................ป 

สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..............................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................   
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................  
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................โทรศัพท..........................โทรสาร............................. 

ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................................คาธรรมเนียม............................บาท   
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ.....................

โดยใชชื่อกิจการวา.......................................................................................................จํานวนคนงาน......................คน  
ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ถนน........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด...........................โทรศัพท..............................โทรสาร..................................... 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  วาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางเครงครัด  

  (๒)................................................................................................................................. 
  (๓)................................................................................................................................. 

       ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 ให ณ วันท่ี.................เดือน............................................พ.ศ. ..................... 

      (ลงชื่อ) 
       (                                       ) 

            เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

หมายเหตุ  ๑. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบการ 

                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
               ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอในอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 
      (ตอดานหลัง) 



รายการตออายุใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถิน่ เลมท่ี เลขท่ี วัน / เดือน / ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เขียนท่ี ………………………….……….……………………….. 

      วันท่ี ………….…. เดือน……………….…………..พ.ศ….…………...… 

 ขาพเจา   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................อายุ...........................ป 

สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................   

ตรอก/ซอย......................................ถนน...........................หมูท่ี................ตําบล/แขวง.................................................  

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โทรศัพท..........................โทรสาร.............................. 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………….…….….……….………… 

……………………………………….…………….  ตามใบอนุญาตเลมท่ี …………..…….……. เลขท่ี ………………..…ป……….…...… 

ออกใหเม่ือวันท่ี ………. เดือน ……………………..…… พ.ศ………..……ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) …………..…………………..

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

   หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      ของผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

   สําเนาหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

   ๑.  .………………………………………………………………………..………………… 

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

   หลักฐานอ่ืน ๆ................................................................................................................. 

   ๑.  .………………………………………………………………………..………………… 

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

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงชื่อ) ……………………..…………….……………. ผูขอตออายุใบอนุญาต                        

      (..……………………………..………..…….) 

แบบ สม. ๓ 



 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

         เขียนท่ี........................................................................ 

                  วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ............................ 

 ขาพเจา   บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล  ชื่อ.........................................................อายุ...........................ป 

สัญชาติ..................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี................................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี..................   

ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................  

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โทรศัพท..........................โทรสาร.............................. 

 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ประเภท………………………………….………….………โดยใชชื่อกิจการวา.............................................................................

จํานวนคนงาน ........................คน   ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี....................ตําบล............................................

อําเภอ..........................จังหวดั...........................โทรศัพท............................................โทรสาร.................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอ 

เจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากใบอนุญาตกลาวขางตน       

   สูญหาย       ถูกทําลาย       ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูถือใบอนุญาต  

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

     นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

     และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 

     สูญหาย 

            ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีชํารุดในสาระสําคัญ  

           หลักฐานอ่ืน ๆ………………………………..…………………………………………………………………………………….   

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

          ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ         

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

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

แบบ สม. ๔ 



คําขอบอกเลิกการประกอบกิจการ รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

      วันท่ี ………….…. เดือน…………..…………..พ.ศ…….……….….… 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ป  สัญชาติ................................................................... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี          อยูบานเลขท่ี................................... 

หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................. 

อําเภอ/เขต................................... จังหวัด................................. โทรศัพท........................... โทรสาร.......................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท.......................

โทรสาร.....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 

ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต............................... 

จังหวัด...............................................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 

จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  เลมท่ี...............เลขท่ี...................

ป..................... ประเภท........................................................................................คาธรรมเนียม............................บาท   

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ.....................

โดยใชชื่อกิจการวา.......................................................................................................จํานวนคนงาน......................คน  

ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ถนน........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................

จังหวัด...........................โทรศัพท..............................โทรสาร..................................... 

 ขอแจงเลิกการประกอบกิจการดังกลาว ตอเจาพนักงานทองถ่ินตั้งแตวันท่ี..........เดือน.................พ.ศ............  

พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภท...............................................

       เลมท่ี.................เลขท่ี....................ป.................... 

                ใบแทนใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภท...................................

       เลมท่ี................เลขท่ี..............ป................(ถามี) 

       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนาทะเบียนบานของผูขอถือใบอนุญาต 

แบบ สม. ๕ 



 

-๒- 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

           นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

     หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

         และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

      ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

       หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ....................................................................................................................... 

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

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

        ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

          

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คําขอโอนการดําเนินกิจการ 

รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

       เขียนท่ี ………………………………..…………………….….. 
      วันท่ี ………….…. เดือน…………..…………..พ.ศ…….……….….… 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ......................................ป  สัญชาติ................................................................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี          อยูบานเลขท่ี................................... 
หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...............................ตําบล/แขวง.............................. 

อําเภอ/เขต................................... จังหวัด................................. โทรศัพท........................... โทรสาร.......................... 
 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน..............................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... จังหวัด................................. โทรศัพท.......................
โทรสาร.....................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................ 

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

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................... 
จังหวัด.............................................โทรศัพท......................................โทร.................................................................. 

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  เลมท่ี...............เลขท่ี...................

ป..................... ประเภท........................................................................................คาธรรมเนียม............................บาท   
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ.....................
โดยใชชื่อกิจการวา.......................................................................................................จํานวนคนงาน......................คน  

ตั้งอยู ณ อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ถนน........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด...........................โทรศัพท..............................โทรสาร..................................... 

ขอยื่นคําโอนการดําเนินกิจการใหแก (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... 

 เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.......................ป  สัญชาติ.................................................................................. 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี           อยูบานเลขท่ี................................. 
หมูท่ี..........................ตรอก/ซอย........................................ ถนน................................ตําบล/แขวง............................ 

อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด............................... โทรศัพท........................... โทรสาร........................ 
 เปนนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 

มีสํานักงานอยูเลขท่ี........................... หมูท่ี....................ตรอก/แขวง.................................. ถนน...............................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................โทรศัพท.......................
โทรสาร........................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  ดังนี้ 
 

แบบ สม. ๖ 



-๒- 

 
๑. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........................... 

จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................โทรสาร........................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี................... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................ 

จังหวัด........................................................โทรศัพท............................................โทร.................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................................................................... 

และมีหลักฐานประกอบการขอโอน ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูโอนและผูรับโอน 

 สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูแทน 

     นิติบุคคล  (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนเปนนิติบุคคล) 

           หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 

    อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูโอนหรือผูรับโอนไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  หลักฐานอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................... 

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

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

 ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 

 

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

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

 

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

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

 

 



 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เขียนท่ี........................................................................ 

วันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ.................................... 

ขาพเจา      บุคคลธรรมดา         นิติบุคคล   ชื่อ................................................................. 

อายุ..................ป   สัญชาติ....................เลขท่ีประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี................ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................หมูท่ี...................... 

ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวัด..............................โทรศัพท................................................ 

ขอยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน....................................................................................................................... 

ดวย.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

  จึงมีความประสงค............................................................................................................................ 

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

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

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

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

ขอรับรองวา  ขอความตามคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

แบบ สม. ๗ 
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