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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  ว่าด้วยการจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการกําจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงและนายอําเภอเขาฉกรรจ์  จึงตราข้อบัญญัติ 
ขึ้นไว้ดังนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เรื่อง  การจัดการ 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดา  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และความหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์หรือซากสัตว์  หรือส่ิงอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว์  
หรือที่อ่ืน  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 



 หน้า   ๑๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  ข้าราชการ  
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงหรือผู้ที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลพระเพลิงแต่งตั้งหรือมอบหมาย 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  
ให้เป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  อาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือ 
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ  ๑๗  มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย  และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ   
ขนหรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว  แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใดถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เว้นแต่ในที่ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง
จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดนําส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะ
หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เว้นแต่เป็น 
การกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคล่ือนย้ายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน
หรือสถานที่เท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เว้นแต่ 
เป็นการกระทําของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ใดทําการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  
หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เว้นแต่เป็นการกระทํา 
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับส่ิงปฏิกูล 
และมูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
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ข้อ ๑๒ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกล่ินเหม็น
รั่วออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบ 
ซ่ึงพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประกาศที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
อันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กล่ิน  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการ
ที่ถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๕ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หรือ
เม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า  
๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศ  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่
หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น  ทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซ่ึงตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซ่ึงอยู่นอกบริเวณเก็บขน 
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๕  ต้องกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยการเผา  ฝัง  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๗ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๑ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงกําหนด 
ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดาํเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงกําหนด  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 
(๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดส้วม)  ซ่ึงมีคุณลักษณะดังนี้ 
 (๑.๑) ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
 (๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด  สามารถป้องกันกล่ินและสัตว์

แมลงพาหนะนําโรคได้  มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
 (๑.๓) มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลด้วย 
 (๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดส่ิงปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่รั่วซึม 
 (๑.๕) มีอุปกรณ์ทําความสะอาดประจํารถ  เช่น  ถังตักน้ํา  ไม้กวาด  น้ํายาฆ่าเชื้อโรค  

(เช่น  ไลโซน  ๕%) 
 (๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้ว่าเป็นพาหนะ 

ขนถ่ายส่ิงปฏิกูล  เช่น  “รถดูดส้วม”  เป็นต้น  และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ   
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการ  ด้วยตัวอักษรไทยซ่ึงมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  ประกาศกําหนด 

(๒) ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  ร้องเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง  สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(๓) กรณีที่ไม่มีระบบจัดการส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ต้องแสดงหลักฐานว่าจะนําส่ิงปฏิกูล 

ไปจัดการ  ณ  แหล่งจัดการส่ิงปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
ข้อ ๒๐ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความ

สมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่กําหนดไว้แล้วและเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต
ตามแบบ  สม.  ๒   

ถ้าปรากฏว่าคําขอใบอนุญาตดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  หรือวิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นต้องส่งคืนคําขอ
แก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมแจ้งความไม่ถูกต้องให้ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  ๒  ครั้ง ๆ  ละไม่เกิน  
๑๕  วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน
กําหนดเวลาตามวรรคสามหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป   

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
๒  ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ขอ้ ๒๓ ในการให้บริการตามใบอนุญาต   ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนัง สือ 
กับผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการ
ให้บริการและความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เริ่มการให้บริการ 

ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้บริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

พนักงานท้องถิ่นภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่ได้เริ่มการให้บรกิารตามสัญญาใหม่ 
ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้   
(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ  ๒๓ 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  สม.  ๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  ๓๐  วัน  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่อใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๒๘ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 
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ข้อ ๒๙ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต   ให้ยื่นคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สท.  ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๒ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๓ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเป็นธุรกิจ

หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๒ 
(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๓ 
(๔) คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.  ๔ 
ข้อ ๓๔ กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน 
ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใบอนญุาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  



 หน้า   ๑๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๖ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
อนุญาตทราบ  ในกรณีไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง   
หรือวันที่ปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๗ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพระเพลิง 

ข้อ ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  ๖  เดือน  
หรือปรับไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ ๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๒๙  หรือข้อ  ๓๑  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  ๖  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ  ๕,๐๐๐  บาท  ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

ข้อ ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓๓  วรรคหนึ่ง  
มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน   
๖  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ  ๕,๐๐๐  บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

ข้อ ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นเป็นไปตามความในข้อ  ๓๔   
ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  ข้อ  ๓๗  แห่งข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

กิตติ  ปักครึก 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 



 
 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบลพระเพลงิ 
เรื่อง  การจัดการสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

 
ลาํดับท่ี ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 

อัตราคา่เก็บและขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย  มาตรา  ๒๐  (๔) 
-  ค่าเก็บและขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูลคร้ังหน่ึง ๆ              

ลูกบาศก์เมตรแรกหรอืไม่ถงึลกูบาศก์เมตรแรกลูกบาศก์
เมตรละ 

-  ลูกบาศก์เมตรต่อไปลกูบาศก์เมตรละ 
-  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้

คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
อัตราคา่เก็บและขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
๒.๑  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือนท่ีมีปริมาณมูลฝอย

วันหน่ึงไม่เกิน  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  ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน ที่มีปรมิาณมูลฝอย

วันหน่ึงเกิน ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
-  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
-  วันหน่ึงเกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  คา่เก็บและขนทุก ๆ 

ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 

 
๒๕๐ 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๑๐๐ 
๑๒๐ 

 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 

ลาํดับท่ี ประเภท อัตราคา่ธรรมเนียม (บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

๒.๓  ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราวหน่ึง ๆ  
-  ไม่เกิน ๑  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละ 
-  เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  คา่เก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์

เมตรหรอืเศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 
๒.๔  ค่าเก็บมูลฝอยประจาํเดือนสาํหรบัตลาดโรงงาน

อุตสาหกรรม  หรือสถานท่ีซ่ึงมีขยะมูลฝอยมาก 
-  วันหน่ึงไม่เกิน  ๑  ลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 
-  ลูกบาศก์เมตรตอ่ไปลกูบาศก์เมตรละ   
-  เศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร   
ให้คิดเท่ากับหน่ึงลูกบาศก์เมตร ลกูบาศก์เมตรละ 

อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ขนหรือกําจัดสิง่ปฏิกลูและมูลฝอยโดยทําเป็นธรุกจิหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดคา่บริการ 
๓.๑  รับทําการเก็บขนสิง่ปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 
๓.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏกูิลและขยะมลูฝอย ฉบับละ 
๓.๓  ให้บริการสขุาชั่วคราว ฉบบัละ 
๓.๔  ให้บริการต้ังห้องสขุาภบิาลชัว่คราว ฉบบัละ 

 
๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๘๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



            แบบ สม ๑ 
 
เลขที่รับ..................     
 

คําขอรบัใบอนญุาต 
ประกอบกิจการรับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย โดยทําเป็นธรุกิจ หรือโดยรบั

ประโยชนต์อบแทนด้วยการคิดค่าบรกิาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 
 
 
        เขียนที่ ………………………………………….. 
       วันที่ …………. เดือน…………………..พ.ศ………….... 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………….………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ……………………………. 
อยู่บ้านเลขที่ ………….……. หมู่ที่ ………..….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………………….. 
แขวง/ตําบล ………………………………. เขต/อําเภอ…………..…..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต……………….… 
จังหวัด …………………………….…… หมายเลขโทรศัพท์ ……………..………………... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ  
ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลพระเพลิง ดังน้ี 
      เก็บขนสิง่ปฏิกลูโดยมีแหลง่กําจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมรีะบบกําจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่กําจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ …………………………………….. 

ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน) ……………………………………………………….. พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ 
เอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 
  ๔) อื่น ๆ 
   ๔.๑……………………………………………………………………………………… 
   ๔.๒…………………………………………………………………………………….. 
 

                                       แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกจิการโดยสงัเขป 

 



   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า   ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

      (ลงช่ือ) …………….…………………………. ผู้ขอรบัใบอนุญาต 
              (……..……………………………..…….) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไขดังน้ี ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     (ลงช่ือ) …………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
             (…………………………………………..) 
     ตําแหน่ง …………………………………….. 

วันที่………....เดือน.................………พ.ศ......…….. 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
                                                (ลงช่ือ) …………………………………………. เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
        ( ………………………………………….. ) 
             ตําแหน่ง ………………..……………………..  
                                                      วันที่……..…..เดือน……………..….พ.ศ.…………..….. 
 

 
 
 
 



(แบบ  สม.๒) 

 
 

ใบอนญุาต 
ประกอบกจิการการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ 

หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

เล่มที…่..........…เลขที.่................................ 

  อนุญาตให้..............................................................อายุ..............ปี     สัญชาติ...................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมูท่ี่.............. 
ตรอก/ซอย......................................ถนน...............................................ตําบล................................................. 
อําเภอ..........................................จงัหวัด......................................โทรศัพท.์.................................................... 
  ดําเนินกิจการค้ามีช่ือ..............................................ทะเบียนการค้าเลขที่.............................. 
ซึ่งต้ังอยู่  ณ  เลขที่........................................หมู่ที.่..................................ตําบล............................................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์.................................................… 
เป็นผู้ดําเนินการรบัทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยโดยทาํเป็นธุรกจิหรือได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนในเขต
องค์การบรหิารส่วนตําบลพระเพลิง 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปน้ี ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลพระ
เพลงิ 
  ๑) การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานให้เรียกเก็บในอัตราที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิงกําหนด 
  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ  ติดสต๊ิกเกอร์ป้ายหรืออกัษรภาพ
ข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบรหิารส่วนตําบล
พระเพลงิ 
  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผูจ้ัดหาสถานที่ทิง้สิง่ปฏิกลูแต่เพียงผู้เดียว 
  ๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง  เรื่อง  การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเคร่งครัด 
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……………..  บาท          
  ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.............เดือน.............     ........พ.ศ................... 
 
    ออกให้  ณ  วันที่............เดือน...................   ....พ.ศ.................... 
 
 

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

นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลพระเพลิง 



(แบบ  สม.๓) 
 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลหรอืมูลฝอย โดยทําเป็นธรุกิจ 

หรือโดยรบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

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

วันที่.............เดือน........................................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........................ปี   สัญชาติ........................ 
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................... 
ตําบล...........................................อําเภอ..................................................จงัหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................ 
  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกจิการรบัทําการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลูฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจ ในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลพระเพลิง 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     เก็บขนมลูฝอย 
 ให้บรกิารต้ังห้องสุขาภิบาลช่ัวคราว   ให้บรกิารรถสุขาช่ัวคราว 

  ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่...................../......................... 
ออกใหเ้มื่อวันที่..................เดือน....................................พ.ศ...........................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พระเพลงิ  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

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

 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจง้) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้

แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอื่นๆ................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทกุประการ 

 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  
 (.................................................) 
         ............/...................................../............... 
 

 

คาํส่ังของเจ้าพนกังานท้องถิน่ 
(........)  อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได ้
(.......)  ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเพลิง 
วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 



(แบบ  สม.๔) 
 

คําขออนญุาตการต่าง ๆ  
ประกอบกิจการการจัดการสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน็ธุรกิจ 

หรือโดยรบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลพระเพลิง 

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

วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ......................... 
   ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ......................... 
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู่ที่.........................ตําบล........................................ 
อําเภอ..............................................จงัหวัด.............................................โทรศัพท์.............................................. 
   ขอย่ืนคําร้องขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่................../......................... 
ออกให้  ณ  วันที่................เดือน.........................................พ.ศ...................... 

 แก้ไขรายการในใบอนุญาตเล่มที.่................เลขที่...................../................................. 
ออกให้  ณ  วันที่................เดือน.........................................พ.ศ................................. 
ขอแก้ไขรายการดังน้ี................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………. 

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ  ทั้งน้ี  ได้แนบเอกสารหลกัฐานดังน้ี 
o เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรอืถูกทําลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
 (.................................................) 
       ............../............................../.................... 
 

 
 

คาํส่ังของเจ้าพนกังานท้องถิน่ 
(........)  อนุญาตตามคาํร้องขอ 
(.......)  ไม่อนุญาตตามคาํร้องขอ 
(ลงช่ือ)........................................................... 
          (...........................................................) 
         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเพลิง 
วนัท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 


