
 หน้า   ๑๗๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 
เร่ือง   การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน  ว่าด้วยการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๖๓  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนโดยความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนและนายอําเภอพนมทวน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน  เร่ือง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพนมทวนแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ  ๔  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนให้เป็นอํานาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนหรืออาจอนุญาต 
ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ  ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือ 
ทางสาธารณะ  เป็นต้นว่า  ถนน  ซอย  ตรอก  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระนํ้า  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลพนมทวนจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ  ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ 
ที่เก็บมิดชิด  ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ  ๗  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ  ๘  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่รับรอง   

รถขน  เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน  
เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน   

ข้อ  ๙  ห้ามมิให้ผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน  เว้นแต่เป็นการกระทํา
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 

ข้อ  ๑๐  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๑  ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่น
เหม็นร่ัวออกมาข้างนอกและที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ ร่ัวมีฝามิดชิดกันแมลงและสัตว์ได้ตามแบบ 
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 
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ข้อ  ๑๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ 
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๓  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทํา
โดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๔  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน  หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่ประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 
แต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็น
เจ้าของหรือครอบครองอยู่โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติตําบลน้ี 

ข้อ  ๑๕  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๔  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝัง  หรือ  โดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ  ๑๖  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑   
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนกําหนด 

ข้อ  ๑๘  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
องค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนกําหนด 
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ข้อ  ๑๙  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 
ตามแบบ  สม.  ๒ 

ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้าย
ข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๑  ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและ
ความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
กําหนดสามสิบวันก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ  ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าบริการชั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๒๒  เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใดจะต้องทําเป็นหนังสือ 
แจ้งพนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 

ข้อ  ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตาม

ใบอนุญาต 
  (๒)  ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๑ 
  (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 

ข้อ  ๒๔  เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.  ๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 



 หน้า   ๑๘๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๒๕  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 

ข้อ  ๒๖  เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔ 

ข้อ  ๒๗  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ  ๒๙  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม. ๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ
ชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๐  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๓๑  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง  ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๑ 
  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒ 



 หน้า   ๑๘๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม. ๔ 
ข้อ  ๓๒  กรณีปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน 
  กรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตถูกสั่ งพักใช้ ใบอนุญาตตั้ งแต่สองครั้ งขึ้นไป 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด

ของข้อบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 
ข้อ  ๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๓   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาทหรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 
ข้อ  ๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

หรือตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 
ข้อ  ๓๖  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
จําลอง  หมู่ม่วง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพนมทวน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมทวน 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ รายการ บาท 

๑ 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

คาเก็บและขนอุจจาระ  หรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ   

๑.๑  เศษของลูกบาศกเมตรหรือลูกบาศกเมตรแรก 

 และลูกบาศกเมตรตอไป     ลูกบาศกเมตรละ 

๑.๒  เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   

(เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตรใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 

 

อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

๒.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร 

 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร     ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร    ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ   

 -  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร      ไมเกินเดือนละ 

๒.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 -  วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร        ไมเกินเดือนละ 

 -  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   

คาเก็บและขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร ไมเกินเดือนละ 

๒.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง  ๆ 

 -  ครั้งหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร      ไมเกินครั้งละ 

 -  เกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร   

คาเก็บและคาขนทุก ๆ  ลูกบาศกเมตร  หรือเศษของลูกบาศกเมตร   ลูกบาศกเมตรละ 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทําการเก็บขน  หรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

๓.๑  รับทําการเก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     ฉบับละ 

๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย      ฉบับละ 

๓.๓  ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว        ฉบับละ 

๓.๔  ใหบริการรถสุขาชั่วคราว         ฉบับละ 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

 

 

 

 

 

๔๐ 

๘๐ 

๑๒๐ 

๑๘๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๕๐๐ 

๖๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๑๕๐ 

 

 

 

 

๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 



 

 

แบบ  สม.๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน  อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

 

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

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี..........................ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................ตาํบล.......................... 

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

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

   รับทําการ  เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเห็นธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชน 

                       ตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

   รับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน 

                       ดวยการคิดคาบริการตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีขออนุญาตรับทําการ.......................................................................................... 

ลักษณะหรือวิธีการดําเนินการ......................................................................................................................... 

สถานท่ีดําเนินการ........................................................................................................................................... 

 ๒.  พรอมคําขอนี้  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

  ๒.๑  สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูประกอบการ 

  ๒.๒  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

๒.๓  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและของผูรับมอบอํานาจ     

       กรณีมีผูขอไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง  

๒.๔  ....................................................................................................................................... 

๒.๕  ....................................................................................................................................... 

 ๓.  ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติพรอมตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและขอความในแบบคําขอนี้

เปนความจริง  และขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  คําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังกฎ  ระเบียบและเง่ือนไข  หลักเกณฑขององคการ

บริหารสวนตําบลพนมทวน 

 

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

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

 

 

 



 

 

แบบ  สม.๒ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

เลมท่ี....................เลขท่ี................../.............................................. 

องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน 

อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล................................................. 

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

 ๑.  รับทําการ 

    เก็บ  ขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิด

คาบริการ 

  รับทําการกําจัด  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมทวน 

 ๒.  ลักษณะและวิธีการ  เก็บ  ขน/กําจัด................................................................................................. 

 ๓.  คาธรรมเนียม....................บาท/ป  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............เลขท่ี..............วนัท่ี.................. 

 ๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข  ตอไปนี้ 

  ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมทวน  วาดวยการกําจัด 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ๔.๒  .......................................................................................................................................... 

 ๕.  ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันท่ี.......................เดือน......................................พ.ศ.................................... 

 

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

 

 

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

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

        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 

 



 

 

รายการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

สิ้นอายุ 

จํานวนเงิน(บาท) ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อเจาพนักงาน

ทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี 

เลขท่ี 

เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

คําเตือน 

 ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สํานักทําการของผูไดรับใบอนุญาต 

 ๒.  ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓.  การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ  สม.๓ 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  เก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

องคการบริหารสวนตําบลพนมทวน 

อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

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

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

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี.................................ถนน................................ตําบล..................................................... 

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

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ  (  )  เก็บ  ขน  (  )  กําจัด  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเลมท่ี.........เลขท่ี...........เม่ือวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ........... 

คาธรรมเนียมป  ละ.......................บาท  ใบอนุญาตกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 

 ๒.  พรอมนี้ไดแนบใบอนุญาตและสงเงินคาธรรมเนียม  จํานวน….............................บาท  มาดวยแลว 

 ๓.  ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมทวนวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอยและปฏิบัติการเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารสุข  คําสั่งของ 

เจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีองคการบริหารสวนตําบลพนมทวนกําหนดทุกประการ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ  สม.๔ 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

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

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

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

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

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

ขอยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ิน......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ขอรับรองวา  ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 


