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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
เรื่อง   การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัต ิ

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  และนายอําเภอสุวรรณภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  การกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองทุง  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ หามผูใด  ถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ 

เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอยแมน้ําคลอง  คู  สระน้ํา  เวนแตในที่ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

จัดไวใหโดยเฉพาะ 

ขอ ๖ หามผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเวนแตจะไดใสภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิด

ไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก   

ขอ ๗ หามผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรองรับ  รถขน  เรือขน  

สถานท่ีเท  เก็บ  หรือพักส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เวนแตเปนการ

กระทําของพนักงานหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

ขอ ๘ หามผูใดทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  

หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

ขอ ๙ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยในอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ  ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 

ขอ ๑๐ ที่รองรับส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยตองเปนภาชนะมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ิน

เหม็นรั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิด  กันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 

ขอ ๑๑ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคารหรือ

สถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๑๒ หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยอันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  ควัน  กล่ิน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะหรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ ๑๓ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอยไปทําการกําจัดใหถูกตองดวยสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปน

หนังสือไปยังเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา   
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๑๕  วันหรือเมื่อไดทําการปดประกาศไวในที่เปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลและ 

มูลฝอยไมนอยกวา  ๓  แหง  เปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน  นับแตวันประกาศแลว  เจาของหรือ 

ผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นฝายเดียว

เทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือ

ครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

ขอ ๑๔ เจาของหรือผูครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยูนอกบริเวณเก็บขนส่ิง

ปฏิกูลและมูลฝอยตามขอ  ๔  ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

หรือเจาพนักงานทองถิ่น  โดยการเผา  ฝงหรือโดยวิธีอื่นใดที่ไมขัดตอสุขลักษณะ   

ขอ ๑๕ หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปน

ธุรกิจ  หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น   

ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดวาบริการใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  สม.  ๑   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมกับหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงกําหนด   

ขอ ๑๗ คุณสมบัติของผูขออนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บขยะ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหเปนไป

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงกําหนด   

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอใบอนุญาต  ใหตรวจสอบความถูกตองและ 

ความสมบูรณของคําขอ  หากปรากฏวาผูขออนุญาตปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวแลวและเปนกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 

ตามแบบ  สม.  ๒ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาต

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้   

(๑) รักษาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการตามใบอนุญาต   
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(๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ

และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

ขอ ๒๑ เมื่อผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  สม.๓  กอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบ

กิจการไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ   

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

ขอ ๒๓ เมื่อผูรับใบอนุญาต  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นตามแบบ  สม.  ๔ 

ขอ ๒๔ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงาน 

ทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔   

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผูรับใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  สม. ๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต

วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  สท. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวยและใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมท้ังลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม.  ๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปน

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการใหใชแบบ  สม. ๒   

(๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ใหใชแบบ  สม. ๓   

(๔) คําขออนุญาตการตาง ๆ  ใหใชแบบ  สม. ๔   

ขอ ๒๙ กรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้ 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดคราวหนึ่งไมเกิน  ๑๕  วัน   

กรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไปและมีเหตุจะตองถูก 

ส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได   

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตใินขอ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัติในขอ  ๒๕  หรือขอ  ๒๗  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๓ ผูรับใบอนุญาตผูใดดาํเนินกจิการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๙  วรรคหนึ่ง   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้  ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เวนแตการฝาฝนนั้นตองความในขอ  ๓๐  ขอ  ๓๑  

ขอ  ๓๒  ขอ  ๓๓  แหงขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สวาท  คําสระค ู

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองทุง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ  ๒๕๕๗  

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 

๑ อัตราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  

๑.๑  คาเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  ครั้งละ 

 

๑๐๐  - ๑๕๐ 

๑.๒  ลูกบาศกเมตรตอไปหรือเศษไมถึงครึ่งหรือเกินครึ่งลูกบาศก

เมตรใหคิดเทากับหนึ่งลูกบาศกเมตร  ลูกบาศกเมตรละ 

๕๐ 

๒ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือ

กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการ 

๒.๑  รับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 

 

 

 

๔,๐๐๐ 

๒.๒  รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ ๔,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(แบบ  สม.๑) 

คํารองขออนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
 

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

  ขาพเจา.............................................................................................อายุ......................ป 
สัญชาติ........................อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี..........................ตําบล.................................................. 
อําเภอ.............................................จังหวัด............................................โทรศัพท.................................................. 
  ขอยื่นคํารองขออนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เมืองทุง  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี........................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
   เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดท่ี............................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 

 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว 
 ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขท่ี................................................................................................................................. 
 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคล  

(กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ........................................................................................... 

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

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

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

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

        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง   

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



(แบบ  สม.๒) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 
หรือโดยรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

เลมท่ี……….…เลขท่ี.......................… 
  อนุญาตให............................................................อายุ...........................ป     สัญชาติ....................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี......................... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................ตําบล.................................................................... 
อําเภอ......................................จังหวัด.............................................โทรศัพท............................................................… 
  ดําเนินกิจการคามีชื่อ............................................ทะเบียนการคาเลขท่ี........................................... 
ซ่ึงตั้งอยู  ณ  เลขท่ี..................................หมูท่ี.................................ตําบล................................................................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท......………………………………………………… 
ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................................บาท (.................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................ เลขท่ี............./....... ลงวันท่ี.............. เดือน...................................พ.ศ. ...................... 

เปนผูดําเนินการรับทําการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับผลประโยชนตอบ
แทนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้  
  ๑) การเรียกและเก็บคาธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถานใหเรียกเก็บในอัตราตามท่ี
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุงกําหนดเทานั้น 
  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนทราบ ดวยการติดสติ๊กเกอรปายหรืออักษร
ภาพขอความในบริเวณรถท่ีใหบริการโดยสามารถมองเห็นไดชัดเจน  วาไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบล
เมืองทุง 
  ๓)  ผูไดรับอนุญาตจะตองเปนผูจัดหาสถานท่ีท้ิงสิ่งปฏิกูลแตเพียงผูเดียว 
  ๔)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง  เรื่อง  การกําจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๗  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเครงครัด 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ................... 
  ออกให  ณ  วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 

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

                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
คําเตือน    

๑. ถาฝาฝนขอ๒ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน๑๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกไมเกินวันละ๕,๐๐๐บาทตลอดเวลาที่ยังฝา

ฝน 

๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

๓. หากใบอนุญาตสูญหาย  ถกูทําลาย  หรือชํารุด  ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมภายใน ๑๕  วัน พรอมหลักฐานการแจงความตอสถานีตํารวจ  

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg&imgrefurl=http://www.siamganesh.com/garuda.html&h=404&w=369&sz=64&tbnid=eaxiFUkO0VWC4M:&tbnh=90&tbnw=82&prev=/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&usg=__e41_FMEhnRnuUwLK-BpY073aNqk=&docid=hHHRI7NsBMvj9M&sa=X&ei=jswVUveMHYn-rAeLy4DABg&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=733


(แบบ  สม.๓) 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
เขียนท่ี...................................................... 

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท............................................................................ 

  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตรับกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เมืองทุง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   พ.ศ. ๒๕๕๗    ประเภท 

 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     

 เก็บขนมูลฝอย 

 ใหบริการตั้งหองสุขาภิบาลชั่วคราว 

 ใหบริการรถสุขาชั่วคราว 

  ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................เลขท่ี...................../......................... 

ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดอืน....................................พ.ศ...........................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล

เมืองทุง   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

 สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

เลขท่ี................................................................................................... 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการ  หรือผูแทนนิติบุคคล   

(กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) 

 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ................................................................................................. 

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

 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

         ............/...................................../............... 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(........)  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(.......)  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
(ลงชื่อ)........................................................... 

(..............................................) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 
 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ............... 



(แบบ  สม.๔) 

 

คํารองขออนุญาตการตางๆ 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

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

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

  ขาพเจา.........................................................................................อายุ......................... 

สัญชาติ..............................อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี.........................ตําบล........................................ 

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

   ขอยื่นคํารองขออนุญาต 

 ขอเลิกการดําเนินกิจการ  ใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี...................../..................... 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.............................................พ.ศ.......................... 

 แกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.................เลขท่ี...................../................................. 

ออกให  ณ  วันท่ี................เดอืน.........................................พ.ศ................................. 

ขอแกไขรายการดังนี้

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

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

 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ท้ังนี้  ไดแนบ

เอกสารหลักฐานดังนี้ 

o เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

o ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขออนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

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

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

       ............../............................../.................... 

 

 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(........)  อนุญาตตามคํารองขอ 

(.......)  ไมอนุญาตตามคํารองขอ 

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

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

      นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองทุง 

 

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


