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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเจ ริญผลและนายอํ า เภอบรรพตพิสัย   
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  เร่ือง  การกําจัด  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบลเจริญผล  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใด  ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลอดจนตลาด  
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 
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  “มูลฝอยอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
ที่อาจทําให้เกิดอันตราย  อันเนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้น  คุณภาพทางกายภาพเคมี  และชีวภาพ  
เช่น  ประเภทติดไฟง่าย  สารกัดกร่อน  สารประเภททําให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด  สารพิษ  วัตถุระเบิด  
สารที่สามารถถูกชะล้างได้  กากกัมมันตรังสี  และประเภทที่ทําให้เกิดโรค 

  “มูลฝอยติดเชื้อ”  หมายความว่า  มูลฝอยที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล
การตรวจชันสูตรศพ  การใช้สัตว์ทดลอง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๖ การเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล   
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น   

  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  อาจมอบให้บุคคลใด
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ  ๗  ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ   
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  ป่าชุมชน  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญผลจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ  ๘  ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปท้ิงในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  และเป็นสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  
อนุญาตให้หรือจัดให้โดยเฉพาะ 
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ข้อ  ๙  ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  ขุด  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ในที่รองรับรถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเจริญผล  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล
ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  ในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ  ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตามวรรคหน่ึง  ไม่อาจจัดหา 
หรือจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยได้  และประกาศให้องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลจัดหาให้  
จะต้องเสียค่าใช้จ่าย  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
ตามอัตราในท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๑  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มี 
กลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ  ๑๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๓  ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการท่ี 
ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๔  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น 
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
อาคารสถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลแต่ฝ่ายเดียว   
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หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลเท่านั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
จากอาคาร  สถานที่บริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน 
ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๔  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

  กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ผู้ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ   
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขที่  
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๑๖  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล   
กําหนดพร้อมหลักฐาน  ดังนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลกําหนด 
ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญผลกําหนด  ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑.๑.๑)  ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
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  (๑.๑.๒)  ส่วนของรถท่ีขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์  
แมลงพาหะนําโรค  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 

  (๑.๑.๓)  มีป๊ัมดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดบริเวณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔)  ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่ร่ัวซึม 
  (๑.๑.๕)  มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตกน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%)   
  (๑.๑.๖)  ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ  

ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  เช่น  “รถดูดสิ่งปฏิกูล”  เป็นต้น  และต้องมีการแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  ชื่อหน่วยงานท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาด 
ที่เห็นได้ชัดเจน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 (๑.๒) กรณีที่ไม่มีระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําสิ่งปฏิกูล  
ไปกําจัด  ณ  แหล่งกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหล่งใด 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอย 
 (๒.๑)  รถเก็บขยะมูลฝอยทุกคันต้องออกแบบ  ประกอบ  และสร้างให้ลักษณะถูกต้อง 

ตามกฎหมายขนส่งทางบกและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  สามารถป้องกันการปลิว  ตกหล่นของมูลฝอย 
และการร่ัวไหลของน้ําเสียจากมูลฝอยในขณะทําการจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานที่กําจัด   

 (๒.๒)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ  พนักงานเก็บมูลฝอย  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ประกอบสําหรับการเก็บมูลฝอยอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยประจําวัน 

 (๒.๓)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการล้างทําความสะอาดรถเก็บขนมูลฝอยอย่างน้อยวันละหนึ่งคร้ัง  
หลังจากออกปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย  และน้ําเสียที่เกิดจากการล้างต้องได้รับการบําบัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

 (๒.๔)  ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้มีการดําเนินการ  เก็บ  ขน  มูลฝอย  
ในลกัษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทํางานหรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  หรือทําให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น 

 (๒.๕)  ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ  เช่น  งานประจําท้องถิ่น  งานนักขัตฤกษ์  ตลอดจน

งานเทศกาลต่าง ๆ  ซึ่งจัดโดยอําเภอบรรพตพิสัย  องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  หน่วยงานราชการ
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หรือหน่วยงานเอกชน  องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเพื่อให้การบริการ 

จัดเก็บมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างงานและเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว  โดยผู้รับจ้าง

ไม่อาจคิดค่าบริการเพิ่ม 

 (๒.๖)  ผู้รับจ้างเก็บขยะมูลฝอยจะเก็บค่าบริการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มจากที่องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเจริญผลกําหนดไว้ไม่ได้ 

ข้อ ๑๙ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้อง  และ

ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

ตามแบบ  สม.๒ 

  แต่หากปรากฏว่าคําขออนุญาตดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น

ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่ต้อง

ส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ 

  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจ 

มีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละ 

ไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน 

สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้  

ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้มารับใบอนุญาต 

และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  จะถือว่าสละสิทธิ์ 
ข้อ ๒๑ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ

ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ
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ในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวัน
ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการชั้นสูง 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๒ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการ 

ตามใบอนุญาต 
  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๑๙   
  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ ๒๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณ ี พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
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ข้อ ๒๙ การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกแบบใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  
“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของอายุของใบอนุญาตเดิมนั้น 
  (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ 

ชํารุดในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   
ข้อ ๓๑ ให้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  

มูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๒ 
  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๓ 
  (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
ข้อ ๓๒ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน   
  กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุ

จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได ้
ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๒๔  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หน้า   ๑๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๑  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   
วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๘  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๖๓   
ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๓๖  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อหนึ่งข้อใดต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องด้วยความในข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
ข้อ  ๓๒  และข้อ  ๓๓  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๓๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วสุธร  พานทอง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

 



 

 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจรญิผล 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับที ่ รายการ อัตราคา่ธรรมเนียม
บาท

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูลครัง้หนึ่ง ๆ 
(๑.๑) เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตรต่อไป
ลูกบาศก์เมตรละ 
(๑.๒) เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศก์เมตรต่อไป เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
 ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร 
ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน 
(๒.๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย 
วันหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
        (๒.๑.๑) วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐   ลิตร                              เดือนละ 
        (๒.๑.๒) วันหน่ึงเกิน     ๒๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐   ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๓) วันหน่ึงเกิน     ๔๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐   ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๔) วันหน่ึงเกิน     ๖๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐   ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๕) วันหน่ึงเกิน     ๘๐   ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๖) วันหน่ึงเกิน     ๑๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐ ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๗) วันหน่ึงเกิน     ๒๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๓๐๐ ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๘) วันหน่ึงเกิน     ๓๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐ ลิตร   เดือนละ 
        (๒.๑.๙) วันหน่ึงเกิน     ๔๐๐ ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐ ลิตร   เดือนละ 
(๒.๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร 
ขึ้นไป 
        (๒.๒.๑) วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร    เดือนละ 
        (๒.๒.๒) วันหน่ึงเกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร
หรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
(๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึงๆ  ค่าเก็บและขนทุก ๆ  
ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลกูบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปน็ธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ 
(๓.๑) รับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
(๓.๒) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ฉบับละ 
ค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสญูหายหรอืถูกทําลาย)  ฉบับละ

 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 

๓๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 
๒๐๐ 
๒๕๐ 
๓๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 

๔,๕๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
 

๒๐๐



 

 
 

แบบ สม.๑ 
คําขอรบัใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปน็ธรุกิจ หรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 

เลขที่รับ............../................. 
                                                                         เขียนที ่......................................................... 
                                                                      วันที.่...........เดือน ..............................พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า……………………………………………….……อายุ……......ปี สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขที.่..............
หมู่ที.่............ตรอก/ซอย......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................
เขต/อําเภอ............................................. จังหวัด...........................................โทรศัพท.์............................................ 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ
ประเภท 
 (    ) เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล โดยมีแหล่งกําจัดที…่……………………………………………………..………………………….. 
 (    ) เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดที่............................................................................... 
 (    ) เก็บ ขน มูลฝอย โดยมแีหล่งกําจัดที่.................................................................................................. 
 (    ) เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดที่.................................................................................. 
 โดยใช้ช่ือกิจการว่า...................................................................................................................................... 
จํานวนคนงาน..............คน ต้ังอยู่ ณ เลขที่.................หมู่ที่..............ตําบล.............................................................. 
อําเภอ.......................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์......................................................... 
 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
มาด้วยแล้ว คือ 
             ๑. สําเนาทะเบียนบ้าน 
             ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต 
             ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
  ๓.๑.............................................................................................................................................. 
  ๓.๒.............................................................................................................................................. 
             ๔. อ่ืน ๆ 
  ๔.๑.............................................................................................................................................. 
  ๔.๒.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 



 

 
 

-๒- 
 (หน้าหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขที่................./...................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ............................ 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบ 
               ไมค่รบ  คือ 

(๑) ...................................................................... 
(๒) ...................................................................... 
(๓) ...................................................................... 

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

ตําแหน่ง................................................ 

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

แผนผังที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ สม.๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มที.่..............เลขที.่...............ปี................ 
 อนุญาตให.้........................................................................อายุ................ปี สัญชาติ...................................
อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่...................หมู่ที…่…..........ถนน...............................ตรอก/ซอย........................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด….......................................
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 
              ขอ้ ๑ ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................................ค่าธรรมเนียม.......................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่…...........เลขที.่.................ลงวันที่…............เดือน……………....................พ.ศ. ……............... 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า………………………….......................................................................จํานวนคนงาน...................คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………......หมู่ที่…..............ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด….......................................
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 
               ขอ้ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  (๒)................................................................................................................................................        

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

 (ลงช่ือ)...........................................    (ลงช่ือ)............................................. 
        (….......................................)                   (...........................................) 
            หัวหน้าส่วนการคลัง       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
                   ผู้รับเงิน 
คําเตือน 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ี
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 (๓)  หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
       ร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
 (๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย 



 

 
 

(ด้านหลัง) 
- ๒ - 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุ
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 

เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
        ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝนืมีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (๓) หากไม่ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดตาม (๒) ต้องเสียค่าปรับ     
        เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 
   (๔) การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นําใบอนุญาตฉบับน้ีมาด้วย 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ สม.๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เลขที่รับ.................../................... 
                                                                         เขียนที่.............................................................. 
                                                                     วันที่..............เดือน…...........................พ.ศ. ….............. 

 ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ……..........ปี สัญชาติ………….............. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ ตําบล………………...................เขต/อําเภอ………………….......................จังหวัด……………………....................... 
โทรศัพท.์...................................................โทรสาร................................................ 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ประเภท................................................................................................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.......................................................................................................จํานวนคนงาน.................คน
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………......หมู่ที่…..............ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด….......................................
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 
 พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
               ๑. ใบอนุญาตเดิม 
               ๒. .................................................................................................................................. 
               ๓. .................................................................................................................................. 
               ๔. .................................................................................................................................. 
                
  ขอรับรองว่า ข้อความในใบคาํขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                                          (ลงช่ือ)........................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                                        (.........................................................) 
 
 
 
 
                                                                                              
                   
 



 

 
 

แบบ สม.๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 

  เลขที่รับ.................../................... 
                                                                         เขียนที่................................................................ 
                                                                     วันที่..............เดือน…...........................พ.ศ. ….............. 

 ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ……..........ปี สัญชาติ………….............. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................. 
แขวง/ ตําบล………………...................เขต/อําเภอ………………….......................จังหวัด……………………....................... 
โทรศัพท.์...................................................โทรสาร................................................ 
โดยใช้ช่ือกิจการว่า.......................................................................................................จํานวนคนงาน.................คน
ต้ังอยู่ ณ เลขที…่………......หมู่ที่…..............ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด….......................................
โทรศัพท.์.................................................โทรสาร.................................................. 
 ขอย่ืนคําขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
 ด้วยข้าพเจ้า................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 จึงมีความประสงค์...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
  
 ขอรับรองว่า ข้อความตามคําขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                        (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําขออนุญาต 
                                                           (.............................................................) 
 
 


