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                                                          หลักการ 

 
         โดยที่เปน็การสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลเมืองทุ่ง   ว่าด้วยการก าจดัสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย 

 
                                                           เหตุผล  

 
           ดว้ยพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๓ และมาตรา  ๖๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิน่มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไขในการเกบ็ ขน 
และก าจัดสิง่ปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบกับ มาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้อ านาจในการออกข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วน
ต าบล และเพ่ือให้มคีวามเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจัจุบัน ตลอดทั้งเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม  อนัเป็นการดแูลสุขภาพ อนามัยของประชาชนใหถู้กสขุลักษณะ  จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญตัินี ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงทุ่ง    
 เรื่อง  การก าจัสัสิ่งปิิกลูและมูลฝอย  พ.ศ  ๒๕๕๗ 

                                            *************** 
          โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา  ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง และนายอ าเภอสุวรรณภูมิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  
         ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ  ๒๕๕๗” 
         ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง แล้วเจ็ดวัน 
         ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  
๒๕๕๐ 
         ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้ 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่น
เหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า 
มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕    
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะเป็นต้น

ว่า ถนน ตรอก ซอยแม่น้ าคลอง คู สระน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
          ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก  
          ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใด  ท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรองรับ รถขน  เรือขน  สถานที่
เท  เก็บ  หรือพักสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
         ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน  ถ่าย  เท  คุ้ย  เขี่ย  หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน  เรือขน  หรือสถานที่พัก
มูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 



         ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในอาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
         ข้อ ๑๐ ที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นภาชนะมิดชิด  ไม่รั่ว  ไม่ซึม  และไม่มีกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้าง
นอก  และท่ีรองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว  มีฝาปิดมิดชิด  กันแมลงและสัตว์ได้  ตามแบบซึ่งพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                -๒- 



 
        ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องรักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่นั้นไม่ให้มีการ
ถ่าย  เท  หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ  
        ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจท า
ให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ  เช่น  ควัน  กลิ่น  หรือแก๊ส  เป็นต้น  เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือ
กระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
       ข้อ ๑๓ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  อาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูล
ฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วันหรอืเมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย  ก าหนดบริเวณท่ีต้องท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่น้อยกว่า  ๓  แห่ง  เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศแล้ว  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด ๆ จะต้องให้เจ้าหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวเท่านั้น  เก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากอาคารสถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็น
เจ้าของหรือครอบครองอยู่  โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  
      ข้อ ๑๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่หรือบริเวณใด  ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตามข้อ ๔  ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดย
การเผา  ฝังหรือโดยวิธีอ่ืนใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ        
 
 

กิจัการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจััสสิ่งปิิกูลและขยะมูลฝอย 
   
      ข้อ ๑๕ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ  หรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
      ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  โดยท าเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดว่าบริการให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบ   สม. ๑  ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นพร้อมกับหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งก าหนด  
      ข้อ ๑๗ คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บขยะ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการขอและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่งก าหนด    
      ข้อ ๑๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอใบอนุญาต  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค า
ขอ  หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้แล้วและเป็นกรณีท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ  สม. ๒    
      ข้อ ๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ภายใน
ก าหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์   

-๓- 
 



      ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้   
                   (๑)  รักษาคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๗  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการตามใบอนุญาต   
                   (๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยลักษณะความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
ค าแนะน าหรือค าสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับและประกาศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
      ข้อ ๒๑ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.
๓  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาตหากมิได้ช าระค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ          
      ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่ง           
     ข้อ ๒๓ เมื่อผู้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ 
สม. ๔ 
     ข้อ ๒๔ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
สม. ๔         
     ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.  ๔  ภายใน ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูก
ท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
            (๑)    เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
            (๒)    ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
     ข้อ ๒๖ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
            (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  สท. ๒  โดยประทับตราสีแดง  ค าว่า  “ใบแทน”  ก ากับไว้ด้วย
และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 
            (๒)  ให้ใช้ใบแทนอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
            (๓)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญของ
ใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที ่ ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
       ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
       ข้อ ๒๘ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 
            (๑)  ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็น
ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ สม. ๑ 
            (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยรับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม. ๒  

-๔- 
 
            (๓)  ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยท าเป็น



ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม. ๓   
            (๔)  ค าขออนุญาตการต่าง ๆ ให้ใช้แบบ สม. ๔      
       ข้อ ๒๙ กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คราวหนึ่งไม่เกิน  ๑๕  วัน   
       กรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต ่ ๒  ครั้งข้ึนไปและมีเหตุจะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
อีก  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้      
       ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕    
       ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
       ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๒๕  หรือข้อ  ๒๗  มีความผิดตามมาตรา  ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕      
       ข้อ ๓๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มีความผิด
ตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕     
       ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่การฝ่าฝืนนั้นต้องความในข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ    ๓๒  ข้อ  ๓๓  แห่งข้อบัญญัติ
นี้     
        ข้อ ๓๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

      ลงชื่อ       สวาท  ค าสระคู 
       (นายสวาท  ค าสระคู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  

        เห็นชอบ 

   ปณิธาน  สุนารัตน ์
(นายปณิธาน  สุนารัตน์) 
 นายอ าเภอสุวรรณภูมิ 

 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

เรื่อง  การก าจััสสิ่งปิิกูลและขยะมูลฝอย   พ.ศ  ๒๕๕๗  
 



ล าสับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม (บาท) 

๑ อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
๑.๑  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งป     ฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ  ครั้งละ 

 
๑๐๐  - ๑๕๐ 

๑.๒  ลูกบาศก์เมตรต่อไปหรือเศษไม่ถึงครึ่งหรือเกินครึ่งลูกบาศก์
เมตรให้คิดเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ 

๕๐ 

๒ อัตราธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับขนหรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ 
๒.๑  รับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ 

 
 
 

๔,๐๐๐ 

๒.๒  รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ฉบับละ ๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบ  สม.๑) 

ค าร้องขออนุญาตประกอบกิจัการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัสัสิ่งปิกิูลหรอืมลูฝอย 



โสยท าเป็นธุรกิจัหรือโสยรบัประโยชน์ตอบแทนส้วยการคิสคา่บรกิาร   
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

 
เขียนที่..องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.  ............... 
  ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ.................... ..ป ี
สัญชาติ........................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่..........................ต าบล.................................................. 
อ าเภอ.............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์................ .................................. 
  ขอยื่นค าร้องขออนุญาตรับก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่ง  เรื่อง  การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  ๒๕๕๐   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประเภท 
   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
   เก็บขนมูลฝอยโดมีแหล่งก าจัดที่............................................................................ 
..................................................................................................................... .......................................................... .. 

 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว 
 ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 

 

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 

 ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่....................................................................................................................... .......... 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคลคลเป็นผู้แจ้ง) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคล  

(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ...........................................................................................  

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุญาต  
 (.................................................) 
           ............../................................/............... 
 
 

ค าสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่น 
(........)  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(.......)  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(ลงชื่อ)........................................................... 

(นายสวาท  ค าสระคู) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง   

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



(แบบ  สม.๒) 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจัการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจััสสิ่งปิิกูลหรือมูลฝอยโสยท าเป็นธุรกิจั 
หรือโสยรับผลประโยชน์ตอบแทนส้วยการคิสค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

เล่มที่……….…เลขที่.......................… 
  อนุญาตให้............................................................อายุ...........................ปี     สัญชาติ....................... 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.........................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................ต าบล................. ................................................... 
อ าเภอ......................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................................… 
  ด าเนินกิจการค้ามีชื่อ............................................ทะเบียนการค้าเลขที่........................................... 
ซ่ึงต้ังอยู่  ณ  เลขที่..................................หมู่ที่.................................ต าบล................................................................... 
อ าเภอ.........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์......………………………………………………… 
ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต...................................................บาท (.................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่................ เลขที่............./....... ลงวันที่.............. เดือน...................................พ.ศ. ...................... 

เป็นผู้ด าเนินการรับท าการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้  
  ๑) การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถานให้เรียกเก็บในอัตราตามที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งก าหนดเท่านั้น 
  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบ ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ป้ายหรืออักษร
ภาพข้อความในบริเวณรถที่ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ว่าได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง 
  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่ท้ิงสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว 
  ๔)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  เรื่อง  การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗  และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเคร่งครัด 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่..............เดือน................................พ.ศ................... 
  ออกให้  ณ  วันที่...............เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 

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

                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

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


ค าเตือน    
๑. ถ้าฝ่าฝืนขอ้๒ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐,๐๐๐บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ๕,๐๐๐บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่า
ฝืน 
๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปตี่อไปต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากใบอนุญาตสูญหาย  ถกูท าลาย  หรือช ารุด  ใหย้ื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน ๑๕  วัน พร้อมหลักฐานการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
ประกอบกิจัการการก าจััสสิ่งปิิกูล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จัังหวัสร้อยเอ็ส 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



(แบบ  สม.๓) 

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจัการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจััสสิ่งปิิกูลหรือมูลฝอยโสยท าเป็นธุรกิจั 

หรือโสยรับประโยชน์ตอบแทนส้วยการคิสค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุง่ 
เขียนที่...................................................... 

วันที่.............เดือน........................................พ.ศ................... 
  ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........................ปี   สัญชาติ............ ............ 
อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................  
ต าบล...........................................อ าเภอ..................................................จังหวัด................ ..................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................ 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตรับก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗    ประเภท 
 เก็บขนสิ่งปฏิกูล     
 เก็บขนมูลฝอย 
 ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว 
 ให้บริการรถสุขาชั่วคราว 
  ตามใบอนุญาตเล่มที่....................เลขที่...................../......................... 
ออกให้เมื่อวันที่..................เดอืน....................................พ.ศ...........................ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่ง   พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัว  (ประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
เลขที่...................................................................................................  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล   
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
 เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ.................................................................................................  
.............................................................................................................. .......................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 (.................................................) 
         ............/...................................../............... 
 

ค าสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่น 
(........)  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(.......)  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(ลงชื่อ)........................................................... 

(นายสวาท    ค าสระคู) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 



(แบบ  สม.๔) 
 

ค าร้องขออนุญาตการต่างๆ 
ประกอบกิจัการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจััสสิ่งปิิกูลหรือมูลฝอยโสยท าเป็นธุรกิจั 

หรือโสยรับประโยชน์ตอบแทนส้วยการคิสค่าบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุง่ 
เขียนที่................................................... 

      วันที่.............เดือน................................พ.ศ.................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ........................ . 
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่.........................ต าบล.......... .............................. 
อ าเภอ..............................................จังหวัด.......................................... ...โทรศัพท์.............................................. 
   ขอยื่นค าร้องขออนุญาต 
 ขอเลิกการด าเนินกิจการ  ใบอนุญาตเล่มที่.............เลขที่...................../..................... 
ออกให้  ณ  วันที่................เดอืน.............................................พ.ศ.......................... 
 แก้ไขรายการในใบอนุญาตเล่มที่.................เลขที่...................../................................. 
ออกให้  ณ  วันที่................เดอืน.........................................พ.ศ.................................  
ขอแก้ไขรายการดังนี้
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ขอรับใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคัญ  ทั้งนี้  ได้แนบ
เอกสารหลักฐานดังนี้ 
o เอกสารการแจ้งความต่อสถานีต ารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกท าลาย 
o ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขออนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยื่นค าร้อง  
 (.................................................) 
       ............../............................../.................... 
 
 
 
 

 

ค าสั่งของเจั้าพนักงานท้องถิ่น 
(........)  อนุญาตตามค าร้องขอ 
(.......)  ไม่อนุญาตตามค าร้องขอ 
(ลงชื่อ)........................................................... 

(นายสวาท    ค าสระคู) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............... 


