
หนา   ๑๘๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส  วาดวยการจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรสและนายอําเภอขลุง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส  เรื่อง  การจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรสเมื่อไดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรสแลวสามสิบวัน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึง  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
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  “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๔ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส  

ใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล       

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ 

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันไดเพ่ือประโยชนสาธารณะโดยสวนรวม 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  

ในสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ภายใตการควบคุมดูแลขององคกาบริหาร

สวนตําบล  หรืออนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการกไ็ด  ภายใตการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

บทบัญญัติตามขอนี้มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผูดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดของเสีย

อันตรายดังกลาวแจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๕ หามผู ใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมี ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในทางสาธารณะ 

หรือสาธารณะอื่นใด  เปนตนวา  ถนน  ซอย  ตรอก  แมน้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในภาชนะ

หรือที่ซึ่งพนักงานเจาหนาที่เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหจัดตั้งหรือจัดตั้งไว

ใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปไวในทางสาธารณะหรอืหรอืที่สาธารณะอื่นใดตามขอ  ๕  เวนแต

จะไดใสภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

ขอ ๗ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกภาชนะหรือท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบล

จัดไวใหโดยเฉพาะ 
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ขอ ๘ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  คุย  เขี่ย  หรือขุด  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

ในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เวนแตเปนการกระทํา

ของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองสถานที่อาคารหรือเคหสถานตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยในสถานที่อาคารหรือเคหสถานในครอบครองของตนใหถูกตองตามสุขลักษณะอยางพอเพียง 

และเหมาะสมซึ่งตองไมรั่วและมีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  หรือตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ

โดยคําแนะนําของเจาหนาท่ีสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานตองรักษาบริเวณสถานท่ี  อาคาร 

หรือเคหสถานในครอบครองของตนไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือมีการถายเทหรือท้ิงส่ิงปฏิกูลหรือมูล

ฝอย  ในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสถานท่ีหรือบริเวณใดควรทําการเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

ไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้นโดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนเมื่อไดมีหนังสือแจง   

แกผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  หรือเมื่อไดปดประกาศ  

กําหนดบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ณ  ท่ีเปดเผยในบริเวณที่กําหนดไมนอยกวา  ๓  แหง  

เปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  วันนับแตวันประกาศแลว  ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานจะตอง

ใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  หรือบุคคลผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียว

เทานั้น  เก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากสถานที่  อาคาร  หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง   

โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บ  ขนตามอัตราท่ีไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๒ ผูครอบครองสถานที่  อาคารหรือเคหสถานซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล  

หรือมูลฝอยตามขอ  ๑๑  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่   

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยวิธีอื่นใดท่ีไมขัดตอสุขลักษณะ 

ขอ ๑๓ ผูใดจะดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล  โดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหกระทําได

เมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๑๔ ผูใดจะขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือจํากัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๑  

พรอมดวยหลักฐานตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารและหลักฐาน 

   (๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯ 

   (๑.๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๑.๓)  อื่น ๆ 

  (๒) หลักเกณฑและเงื่อนไข 

   (๒.๑) ผูขอรับใบอนุญาต  ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูล 

      (๒.๑.๑) ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

     (๒) สวนของรถท่ีใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิด

สามารถปองกันกล่ินและสัตว  แมลงพาหนะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

     (๓) มี ป มดู ดส่ิ งปฏิกู ลและติ ดตั้ งมาตรวั ดปริ มาณของ 

ส่ิงปฏิกูลดวย 

     (๔) ทอหรือสาย ท่ีใชดูด ส่ิงปฏิกูลตองอยู ในสภาพที่ ดี 

ไมรั่วซึม 

     (๕) มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา 

ไมกวาด  น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๖) ตองจัดใหมีการแสดงขอความท่ีตัวพาหนะขนถาย 

ส่ิงปฏิกูล  ใหรูวาพาหนะ  ขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รดดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานท่ีเปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ 

ดวยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

    (๒.๑.๒) ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  

สําหรับผูปฏิบัติงาน 
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    (๒.๑.๓) กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวา  

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒.๒) ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    (๒.๒.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

กําหนดไวในขอ  ๑๐ 

    (๒.๒.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

     (๒)  วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

     (๓)  วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตและทรัพยสิน  รวมทั้งสุขภาพ

อนามัยของประชาชน 

    (๒.๒.๓) รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

     (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจการ

กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     (๒) แบบแ ปลนแ ละ ร า ยละ เ อี ย ดของ โ ร ง ง านกํ า จั ด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     (๓) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและโรงงาน 

ที่ใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

     (๔)  หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   (๒.๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

    (๒.๓.๑) หลักฐานที่จําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

กําหนดในขอ  ๑๐ 

    (๒.๓.๒) แผนการดําเนินกิจการรับทําเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ประเภทของมูลฝอยที่ตองเก็บ  ขน 
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     (๒) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

     (๓) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 

     (๔) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมท้ัง

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

     (๕) สถานท่ีและวิธีการในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

    (๒.๓.๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินท่ีจะใชใน 

การดําเนินกิจการขั้นตน  ดังนี้   

     (๑) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมีและหนาที่โดยสังเขป 

     (๒) จํานวนและประเภทของยานพาหนะและอุปกรณที่ใชใน

การเก็บ  ขน 

     (๓) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการดังกลาวส่ิงใดเปนกรรมสิทธิ์

ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใดหรือส่ิงใดเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนท่ีผูขออนุญาต

ไดเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีและเงื่อนไขใด 

     (๔) หลักฐานตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๕ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอแลว  

หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวแลว  และเปนกรณี

ที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒ 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาไมสมควรออกใบอนุญาตใหมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือไมสมบูรณทั้งหมดแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  ในกรณีจําเปน 

ท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตใหสงคืนคําขอพรอมแจงความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับจากวันที่ไดรับคําขอ 
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ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจหรือยังไมอาจออกใบอนุญาตไดภายในกําหนด

วรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา

และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  

แลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนด 

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตผูแทนหรือผูมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตไดรับแจงจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกดําเนินกิจการนั้น

กอนถึงกําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ถาผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวา  ๒  ครั้ง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๗ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในการดําเนนิกิจการตามใบอนุญาตผูรบัใบอนุญาตตองทําสัญญาเปนหนังสือกับผูรับบริการ

ทุกรายโดยสัญญาดังกลาวอยางนอยตองระบุถึงชื่อที่อยูของคูสัญญา  วัน  เดือน  ปที่ทําสัญญา  อัตราคาบริการ  

ระยะเวลาในการใหบริการและความรับผิดในกรณีผิดสัญญา  โดยใหสงสําเนาสัญญาใหเจาพนักงานทองถิ่น

ไมนอยกวาหาวันทําการกอนวันที่เริ่มการใหบริการ 

ขอ ๑๙ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิ่น  

ตามแบบ  สม. ๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบ

กิจการตอไปได  เวนแตเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตการพิจารณาตออายุใบอนุญาต

ใหปฏิบัติตามขอ  ๑๕ 

ขอ ๒๐ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ไมนอยกวาสามสิบวันกอนเลิกและตองไดรับความยินยอมจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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ขอ ๒๒ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญผูไดรับอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการ  

ดังนี้ 

  (๑)  ใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงดําวา  “ใบแทน”  กํากับไว  และใหมี  วัน  

เดือน  ปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมายในใบแทน 

และตนขั้วใบแทน 

  (๒) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  โดยระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และเลมท่ี  เลขท่ี  ป  พ.ศ.  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุขและพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรอืควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้หรือพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติตนใหถูกตองตามเงื่อนไขใบอนุญาต 

หรือตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
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  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะหรือกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชเวลา 

ขอ ๒๕ หากผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยปฏิบัติ   

ไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ

การดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  

และถาผูดําเนินกิจการไมแกไขหรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการนั้นไวทันทีเปนการชัว่คราวจนกวาจะไดรบั

แกไขหรือปรับปรุงจนกวาจะเปนที่แนใจวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรไมนอยกวา  ๗  วัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันทีและตองทําเปน 

หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะปฏิบัติตามคําส่ังทราบในกรณีท่ีไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการ

ไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผย 

เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานกัทําการงานของผูดาํเนนิกจิการ  และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว

ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ถาผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเกบ็  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได  

ภายในเวลาที่เห็นสมควรที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอกี 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือ 



หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตและการไมปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอ

สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๕  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต  

ผูแทน  หรือผูรับมอบอํานาจจากผูไดรับใบอนุญาตทราบ 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

หยุดดําเนินกิจการ  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหดําเนินกิจการ

หรือผูรับใบอนุญาตทราบ  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ตอบรับหรือใหปดคําส่ังไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงานของผูรับอนุญาต

และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรับทราบคาํส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๔  ขอ  ๑๘  และขอ  ๒๓  แหงขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไมยอมแจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารหรือหลักฐาน

หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาท่ี

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขตามขอ  ๒๕  แหงขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๒ ผูใดดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดดําเนินกิจการ

หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๑๗  และขอ  ๒๖  โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัว 

อันสมควร  หรือดําเนินกิจการในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๗  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๓ บรรดา  คาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบล 



หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรสรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชลากร  ไชยพงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัสรรพรส 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 

เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

๑.๑ เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  

 ครึ่งลูกบาศกเมตรละ 

 

๗๐ 

 ๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป  (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ  

๑ ลูกบาศกเมตร) 

๕ 

๒ ๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

      ๒.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๒๐ ลิตร                                                    เดือนละ 

 

๑๐ 

       ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน   ๒๐ ลิตร แตไมเกิน   ๔๐ ลิตร                            เดือนละ ๔๐ 

       ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน   ๔๐ ลิตร แตไมเกิน   ๖๐ ลิตร                            เดือนละ ๕๐ 

       ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน   ๖๐ ลิตร แตไมเกิน   ๘๐ ลิตร                            เดือนละ ๖๐ 

       ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน   ๖๐ ลิตร แตไมเกิน   ๘๐ ลิตร                            เดือนละ ๗๐ 

       ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                            เดือนละ ๘๐ 

       ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร                            เดือนละ ๙๐ 

       ๒.๑.๘ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร                            เดือนละ ๑๐๐ 

       ๒.๑.๙ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                            เดือนละ ๑๒๐ 

 ๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป 

      ๒.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                           เดือนละ 

 

๕๐๐ 

       ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร                                          

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                              เดือนละ 
 

๑,๐๐๐ 

 ๒.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ 

      ๒.๓.๑ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                                     ครั้งละ 

 

๕๐ 

       ๒.๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของ                                          

ลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ                                                          ครั้งละ                                               
 

๕๐ 

๓ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

๓.๑  รับทํา เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                       ฉบับละ 

 

 

๒,๕๐๐ 

 ๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                       ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

 ๓.๓  ใหบริหารตั้งหองสุขาชั่วคราว                                                ฉบับละ ๒,๕๐๐ 

 ๓.๔  ใหบริหารตั้งรถสุขาชั่วคราว                                                  ฉบับละ ๒,๕๐๐ 



 

บัญชีอัตราคาบริการข้ันสูงตอทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 
เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สําหรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

ลําดับ รายการ 
คาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 

๑.๑ เศษของลูกบาศก หรือลูกบาศกเมตรแรก และลูกบาศกเมตรตอ ๆ ไป  

      ลูกบาศกเมตรละ 

 

๔๐๐ 

๑.๒ เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตรตอไป 

ครั้งละ      (เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเทากับ ๑ ลูกบาศกเมตร) 

๒๐๐ 

๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 

๒.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

      ๒.๑.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๔๐ ลิตร                                           เดือนละ 

 

๖๐ 

      ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน   ๔๐ ลิตร แตไมเกิน   ๘๐ ลิตร                   เดือนละ ๑๒๐ 

      ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน   ๘๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐ ลิตร                   เดือนละ ๒๐๐ 

      ๒.๑.๔ วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐ ลิตร                   เดือนละ ๓๐๐ 

      ๒.๑.๕ วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐ ลิตร                   เดือนละ ๓๕๐ 

      ๒.๑.๖ วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐ ลิตร                   เดือนละ ๔๐๐ 

      ๒.๑.๗ วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลิตร                   เดือนละ ๔๕๐ 

๒.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตรข้ึนไป  

      ๒.๒.๑ วันหนึ่งไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                   เดือนละ ๑,๐๐๐ 

      ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลกูบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร          

หรือเศษของลูกบาศกเมตร                                                     เดือนละ 

 

๑,๐๐๐ 

๒.๓ คาเก็บและขนมมูลฝอยเปนครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ  

      ๒.๓.๑ ไมเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร                                            ครั้งละ ๒๐๐ 

      ๒.๓.๒ เกิน ๑ ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษของ 

ลูกบาศกเมตร       ลูกบาศกเมตรละ                                      ครั้งละ 

 

๒๐๐ 

๓ รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานเผาขยะ                               ตันละ ๑,๐๐๐ 

๔ รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยโรงงานหมักขยะ                             ตันละ ๑,๐๐๐ 

๕ รับทําการกําจัดมูลฝอย โดยวิธีฝงกลบ                                     ตันละ ๕๐๐ 

๖ รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล                                                     ลูกบาศกเมตรละ  ๕๐๐ 

๗ ใหบริการหองสุขาชั่วคราว ตอคน                                           ครั้งละ ๕ 

๘ ใหบริการรถสุขาชั่วคราว ตอคน                                             ครั้งละ ๕ 



แบบ สม. ๑ 

เลขท่ี............/.............. 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

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

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.................... 
ขาพเจา...................................................................................อายุ................ป สัญชาติ.......................... 

อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................................ถนน........................................... 

ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท..........................................โทรสาร 
 ขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ประเภท...........................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 
โดยใชชื่อกิจการวา.........................................................................................จํานวนคนงาน............................คน  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................... 

ตําบล..........................อําเภอ......................จังหวัด.......................โทรศัพท.........................โทรสาร..................... 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
๓. สําเนาทะเบียนบาน เอกสารนิติบุคคล (ถามี) 
๔. บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 

๕. ตัวอยางหนังสือสัญญาระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
๖. ใบยินยอมใหท้ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
๗. อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 



แบบ สม. ๒ 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอย 

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

อนุญาตให ............................................................. อายุ.................ป สัญชาต.ิ....................................... 
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ...................................................จังหวัด................................................
โทรศัพท...................................................โทรสาร................................................ 
 ขอ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ประเภท..............................................................................................คาธรรมเนียม......................................บาท 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.................เลขท่ี...................ลงวันท่ี............เดือน................................. พ.ศ. ........................ 
โดยใชชื่อกิจการวา...........................................................................................จํานวนคนงาน..........................คน 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี..................หมูท่ี...........ถนน..............................ตําบล.........................อําเภอ................................ 
จังหวัด.................................... โทรศัพท..........................................โทรสาร............................................. 
 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (๒) ............................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 ออกให  ณ  วันท่ี................ เดือน.................................................. พ.ศ. .................. 

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

 

 

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

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

                  หัวหนาสวนการคลัง                            นายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 

 

คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

 ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

 



 

แบบ สม. ๓ 

 

แบบคําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 
 

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

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

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

ขาพเจา.........................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.............................. 

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

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

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

ประเภท.........................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 

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

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน................................ตําบล.............................อําเภอ....................... 

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

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. .............................................................................................................. 

๓. .............................................................................................................. 

๔. .............................................................................................................. 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 



 

แบบ สม. ๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

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

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

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

ขาพเจา.........................................................................อายุ.....................ป  สัญชาติ.............................. 

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

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

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

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี...............ถนน................................ตําบล.............................อําเภอ....................... 

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

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส ดวยขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


