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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  ว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  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  องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าและนายอําเภอเมืองเพชรบูรณ์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  เร่ือง  การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์  หรือที่อื่น  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใชส้ัญจรได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
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“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  เป็นอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงแทนก็ได้  ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

ข้อ ๖ ห้ามผู้ใด  ถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือทําให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ  
เป็นต้นว่า  ถนน  ตรอก  ซอย  แม่น้ํา  คลอง  คู  สระน้ํา  เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า
จัดให้ไว้โดยเฉพาะ 

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ  เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด
ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นร่ัวออกมาข้างนอก 

ข้อ ๘ ห้ามผู้ใดทําการถ่าย  เท  ขน  หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  
สถานที่เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  เว้นแต่เป็นการกระทํา 
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๐ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่ร่ัว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็น 
ร่ัวออกมาข้างนอก  และที่รองรับมูลฝอยต้องไม่ร่ัว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่ง 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือ
สถานที่นั้นไม่ให้มีการถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระทําโดย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บขน  
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการ
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่าตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือ 
ไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณน้ัน ๆ  ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  
หรือเม่ือได้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  กําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ไม่น้อยกว่า  ๓  แห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  
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สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บ  ขน   
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่   
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ  ขน  ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บ  ขน  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามข้อ  ๑๔  ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามคําแนะนําเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการเผา  ฝังหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  
จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.๑  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่ากําหนด 

ข้อ ๑๘ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย  ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาป่ากําหนด 

ข้อ ๑๙ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้แล้ว  และเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม.๒ 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับ
ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๑ ในการให้บริการตามใบอนุญาต  ผู้ รับใบอนุญาตต้องทําสัญญาเป็นหนังสือกับ
ผู้รับบริการทุกราย  โดยสัญญาดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุถึงอัตราค่าบริการ  ระยะเวลาในการให้บริการ  
และความรับผิดชอบในกรณีผิดสัญญา  โดยส่งสําเนาสัญญาและใบเสร็จรับเงินให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในกําหนด  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เร่ิมการให้บริการ 

ทั้งนี้อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูงท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๒๒ เม่ือผู้รับใบอนุญาตเลิกการให้บริการแก่ผู้รับบริการรายใด  จะต้องทําเป็นหนังสือแจ้ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนวันที่เร่ิมทําการให้บริการตามสญัญาใหม่ 
ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) รักษาคุณสมบัติ  ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินการตามใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ย่ืนไว้ตามข้อ  (๒๑) 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  
ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

ข้อ ๒๔ เม่ือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามแบบ  สม.๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาตหากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

ข้อ ๒๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ ย่ืนคําขอต่อ 
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามแบบ  สม.๔ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต
จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสาํคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

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

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สม.๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  “ใบแทน”  

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๓๑ ให้ใชแ้บบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คํารับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๑ 
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทํา

เป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๒ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 

(๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 
ข้อ ๓๒ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหน่ึงไม่เกิน  ๑๕  วัน 
กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  คร้ังขึ้นไปและมีเหตุจะต้องถูก  

สั่งพักใช้อนุญาตอีก  เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ชํานาญ  สีฆ้อง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   

ลําดับที ่ ประเภท 
อัตราคา่ธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ 
 

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป สําหรับ 
บ้าน อาคาร เคหสถาน สํานักงาน โรงเรือน แพ ที่อยู่อาศัย    ปีละ 

 
๑๐๐ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป สําหรับ 
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม หอพัก ห้องพัก 
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ซึ่งมมีูลฝอยมาก 
(๑) วันหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร    เดือนละ 
(๒) วันหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลติร  
     ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒๐ ลิตร หรือเศษของ 
     แต่ละ ๒๐ ลิตร      เดือนละ 
(๓) วันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร เดือนละ 
(๔) วันหน่ึงเกิน ๑ ลกูบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 
     ทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรอืเศษของลูกบาศก์เมตร  เดือนละ 

 
 
 

๓๐ 
 
 

๑๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

๓ 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปน็ครั้งคราว 
(๑) ครั้งหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร   ครั้งละ 
(๒) ครั้งหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 
     ลกูบาศก์เมตร หรือเศษของลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

๔ 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(๑) ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
     โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
     ด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ 
(๑) ใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 
     โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน 
     ด้วยการคิดค่าบริการ     ฉบับละ 

 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 

๕ 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเก็บและขน หรือสิง่ปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ 
(๑) เศษของลกูบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก 
     และลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป  ลูกบาศก์เมตรละ 
(๒) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(๓) เศษเกินคร่ึงลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลกูบาศก์เมตร 

 
 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 



แบบ  สม.๑ 

เลขที่รับ……………………./……………เลขที…่………. 

คําขอรบัใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
………………………………….. 

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

 ข้าพเจ้า...................................อายุ............... ปี  สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่............................ 
หมู่ที่................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................แขวง/ตําบล.............................. 
เขต/อําเภอ.............................. เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..........................................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................. 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจประเภท 
 (   )  เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีตําแหน่งที่กําจัดที่...................................................................................... 
 (   )  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดที่............................................................................. 
 (   )  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................................................ 
 (   )  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดที่............................................................................... 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)...............พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้วดังน้ีคือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
  ๓.๑..................................................... 
  ๓.๒..................................................... 
 ๔)  อ่ืน  ๆ 
  ๔.๑)................................................... 
  ๔.๒)................................................... 
 

แผนที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสถานประกอบการ 
(   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………....................………... 
(   )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ…………………………………………………………………………………....................……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
  ลงช่ือ……………………………………………..เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (……………………………………………) 
  ตําแหน่ง……………………………………….วันที่.........../............../............ 
 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
  ลงช่ือ……………………………………………..เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        (……………………………………………) 
  ตําแหน่ง……………………………………….วันที่.........../............../............ 
 



แบบ  สม.๒ 

 

 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปน็ธรุกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 
เล่มที่............เลขที่....................... 
  อนุญาตให้...............................................................อายุ............ปี  สัญชาติ.............................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี............................................................................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......... 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.........................ตําบล.....................อําเภอ.....................จังหวัด..............................
โทรศัพท์....................โทรสาร....................ดําเนินกิจการค้ามีช่ือ...........................ทะเบียนการค้าเลขที่......................... 
ซึ่งต้ังอยู่  ณ  เลขที่.........................หมู่ที่........ ตําบล.................อําเภอ.......................จังหวัด..............................
โทรศัพท์............................โทรสาร.................................เป็นผู้ดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนเฉพาะดังต่อไปน้ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
  (๑)  การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหสถานให้เรียกเก็บในอัตรา 
ที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่ากําหนด 
  (๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ติดสต๊ิกเกอร์  ป้ายหรืออักษรภาพ
ข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการ  โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
  (๓)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว 
  (๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด 

  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่................เดือน.............................พ.ศ........................ 

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

 
    (ลงช่ือ) 

(...................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 

 



แบบ  สม.๓ 

เลขท่ีรับ……………………./……………เลขท่ี…………. 

คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทาํการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปน็ธรุกิจ  หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
………………………………….. 

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

 ข้าพเจ้า.......................................อายุ............... ปี  สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที่......................... 
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................ถนน..................แขวง/ตําบล................เขต/อําเภอ....................................... 
เทศบาล//อบต.....................................จังหวัด....................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท....................  ตามใบอนุญาตเล่มที่..................................... 
เลขที่.............../.................ออกให้เมื่อวันที่...........เดือน..........พ.ศ...............ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  คือ 
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
  ๓.๑................................................ 
  ๓.๒................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 
(   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
(   )  เห็นสมควรไม่อนุญาตเพราะ....................................... 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ลงช่ือ...................................................เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
      (..................................................) 
ตําแหน่ง.......................................วันที่
........../............/............ 

ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
ลงช่ือ...............................................เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
     (................................................) 
ตําแหน่ง.............................................วันที่
......./......./........ 

 



แบบ  สม.๔ 

คําขออนุญาตต่าง ๆ 
เขียนที่……………………………… 

วันที่......................เดือน.....................พ.ศ.......... 
   ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ.................ปี....... 
สัญชาติ.....................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่................ ตําบล.......................................... 
อําเภอ.......................................จังหวัด.................................โทรศัพท์.................................................................. 

   ขอย่ืนคําขออนุญาต 

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

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

   ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดใน 
   สาระสําคัญ  ทั้งน้ี  ได้แนบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
   เอกสารการแจง้ความต่อสถานีตํารวจ  กรณสีูญหายหรือถกูทําลาย 
   ใบอนญุาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขออนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)...............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
       (...............................................) 
        ................./.............../.............. 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
(   )  อนุญาตตามคําร้องขอ 
(   )  ไม่อนุญาตตามคําร้องขอ 
 
(ลงชื่อ) ......................................... 
         (...........................................) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาป่า 
       วันท่ี.......เดือน....................พ.ศ........... 


