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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  ว่าด้วยการกําจัด   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ   
บางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  และนายอําเภอเมืองสกลนคร   
จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เร่ือง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  ซึ่งเป็น  

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
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“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลอดที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือนโรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี   

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
“ผู้รับทําการเก็บขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย”  หมายความว่า  องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  และบุคคล 
ที่ประกอบธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

ข้อ ๕ การกําจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม   
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
วรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่หรือทางสาธารณะ  
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  บ่อน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโนนหอมจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใด  นําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด  
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 
ขอ้ ๙ ห้ามผู้ใด  ทําการถ่าย  เท  ขนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในถังรับ  รถขน  

เรือขน  สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เว้นแต่
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใด  ทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ยหรือขุดมูลฝอยในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เว้นแต่เป็นการกระทําของพนักงาน  
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
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ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๒ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะปิดมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น
ร่ัวออกมาข้องนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัวมีฝาปิดมิดชิดกันแมลงสาบและสัตว์ได้  ตามแบบ   
ซึ่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคาร  หรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจเกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ 
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ไปทําการกําจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  
ไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของพนักงานท้องถ่ินแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตาม  ข้อ  ๑๕  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ   

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  
สม.  ๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมกําหนด 
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ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตาม 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอมกําหนด 

ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด   
ไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๒ 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้ รับอนุญาต  ต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา   
ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานท้องถ่ิน  หากมิได้ 
มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับผู้รับบริการ  
ทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการและความรับผิดชอบ
ในกรณีผิดสัญญาโดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในกําหนดสามสิบวัน
ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ทั้งนี้  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๓ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนดสามสิบวันก่อนวันที่ได้เร่ิมการให้บริการตามสัญญาใหม่ 
ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัตติามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  ๒๒ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ความปลอดภัย  และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณะสุขและคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 

ข้อ ๒๕ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ
กิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ตอ่อายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๖ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอเลิกการดําเนินกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๘ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๐ การออกใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข  

ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดงคําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  

ของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๑ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๒ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้   
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๓๓ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุจะต้อง 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้  ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๓๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

บุญเถิง  เภาโพธ์ิ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๖   

 
ลําดับที ่

 
ประเภท 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
 

๑. 
๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 

 

อัตราคา่เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน 
๒.๑)  ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหน่ึง   
ไม่เกิน   ๕๐๐  ลิตร 
-   วันหน่ึงไม่เกิน  ๒๐  ลิตร                                       เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน     ๒๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๔๐  ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน     ๔๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๖๐  ลิตร             เดือนละ  
-   วันหน่ึงเกิน     ๖๐  ลิตร แต่ไม่เกิน   ๘๐  ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน     ๘๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๑๐๐ ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน   ๑๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๒๐๐ ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน   ๒๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๓๐๐ ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน   ๓๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๔๐๐ ลิตร             เดือนละ 
-   วันหน่ึงเกิน   ๔๐๐  ลิตร แต่ไม่เกิน  ๕๐๐ ลิตร             เดือนละ 
๒.๒) ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจําเดือน  ที่มปีริมาณมูลฝอยวันหน่ึงเกิน  
๕๐๐  ลิตร  ขึน้ไป 
-    วันหน่ึงไม่เกิน     ๑  ลูกบาศก์เมตร                          เดือนละ 
-    วันหน่ึงเกิน   ๑   ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ 
ลูกบาศก์เมตร                                                        เดือนละ 
๒.๓) ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวครั้งหน่ึง ๆ 
-   ไม่เกิน    ๑  ลูกบาศก์เมตร                                     ครั้งละ 
-    เกิน  ๑  ลกูบาศก์เมตร    ค่าเก็บและขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของ   
ลูกบาศก์เมตร                                                         ลกูบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่ธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ 
๓.๑)  รับทําการเก็บ  ขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย                    ฉบับละ 
๓.๒)  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย                        ฉบับละ 
 

 
๒๕๐ 

 
 
      ๒๐ 

๔๐ 
๘๐ 
๑๒๐ 
๑๖๐ 
๒๐๐ 
๒๔๐ 
๒๘๐ 
๓๒๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สม.๑ 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ   
เขียนที่............................................................. 

วันที่.............เดือน.........................................พ.ศ.  .......................... 
   ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ......................ปี 
สัญชาติ.............................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..........................ตําบล............................................. 
อําเภอ............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์................................................... 
   ขอย่ืนคําร้องขออนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลโนนหอม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่.............................................................................. 
               .................................................................................................................................... 
   เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................................ 
             .................................................................................................................................... 

 ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว 
 ให้บริการรถสขุาช่ัวคราว 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขที่............................................................................................................................ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเป็นผู้แจ้ง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการ  หรือผูแ้ทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคล

เป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ

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

..................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(........)  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
   (ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
    วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 



แบบ สม.๒ 
 
 

 
 

ใบอนุญาต                        
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน ์

ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ 
************************************ 

 

เลขที ่        /                                                                                 
 

อนุญาต                                            อายุ.         .  ปี  สญัชาติ                     .   
อยู่บ้านเลขที่/สํานักงานเลขที่        หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                 ถนน                                       . 
บ้าน       .   ตําบล                 อําเภอ                     จังหวัด                                             . 
โทรศัพท ์                       . 
 ข้อ ๑ ประกอบกิจการประเภท                                                                               . 
ใบเสร็จรับเงิน  เล่มที ่             เลขที ่           ลงวันที่           เดือน                      พ.ศ                  . 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า                                                                                         . 
พ้ืนที่ประกอบการ              ตารางเมตร  กําลังเคร่ืองจักร                แรงม้า จํานวนคนงาน             คน 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่           หมูท่ี่         ตรอก/ซอย                ถนน                บ้าน                          .         
ตําบล                      อําเภอ                      จังหวัด                      โทรศัพท์                           .     
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
                        พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ๒. ตามบันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์เง่ือนไขให้เอกชนดําเนินการรับทําการเก็บ  ขน  หรอืกําจัด 
                        สิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ    
                        ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลโนนหอม  เลขที่  ............/.............. 
 
   ใบอนุญาตฉบับน้ี ให้ใช้ได้ จนถึงวันที่……….เดือน.........................พ.ศ............... 
 
    ออกให้  ณ  วันที่................. เดือน.............................พ.ศ................... 

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



แบบ  สม.๓ 
คําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ 
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ   

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

วันที่.............เดือน........................................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ....................ปี   สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................... 
ตําบล.........................................อําเภอ.................................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................ 
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนหอม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๖  ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมูลฝอย 
 ให้บริการต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว   ให้บริการรถสขุาช่ัวคราว 

  ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่...................../......................... 
ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ......................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม   
พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่................................................................................................... 

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผูแ้ทนนติิบุคคล (กรณนิีติบุคคล

เป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ

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

.................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
 (.................................................) 
         ............/...................................../............... 
 

แบบ สม. ๔ 
 
 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
(........)  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(........)  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
   (ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
        วันที่........เดือน....................พ.ศ............... 



แบบ  สม. ๔ 
คําขออนุญาตการต่าง ๆ 

 
เขียนที่…………………………………………. 

วันที่………..เดือน………………………………พ.ศ…………… 
 
 
 
  ข้าพเจ้า……………………………………..…………...……อายุ…………….….ปีสัญชาติ……………………… 
อยู่บ้านเลขที่………..…หมู่ที…่……ตรอก/ซอย……………..…….ถนน…………..……………..บ้าน……..…………..………….. 
ตําบล ………….…………อําเภอ ……………..………………. จังหวัด ……………………………..รหัสไปรษณีย์………………… 
โทรศัพท…์………….……………… 
  ขอย่ืนคําขอใบอนุญาต ประเภท …………………………………………………………………………....……… 
…………………………………………….…………………………………………………….......…………………………………………………. 
ต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม 
  ด้วย ข้าพเจ้า มีความประสงค์…………………….…….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….………………………………..…………………………………………………………………… 
  ขอรับรองว่าข้อความตามคําร้องน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


