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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว 
เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  (๓)  มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔   

มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  และ

นายอําเภอสันป่าตอง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  เร่ือง  การกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  ตั้งแต่วันที่ 

ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าวแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก   

หรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์

หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

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

สิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
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“ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งเป็นปกติจัดไว้ให้ผู้ค้า  ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า  

ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  และผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือ 

ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ 

ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือคร้ังคราว  หรือ 

ตามวันเวลาที่กําหนด 

“สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไม่ใช่ที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อ  สามารถบริโภค 

ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป 

บริโภคที่อื่นก็ตาม   

“สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่ไม่ใช่ที่หรือ 

ทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  หรือของแห้ง  หรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  

ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทํา  ประกอบ  หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๕  การกําจัดสิ่งปฏิกูล  และมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  ให้เป็น

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าวอาจมอบอํานาจ  หรืออาจอนุญาต  ให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการ

กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ 

ข้อ  ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการจัดเก็บ  ขนถ่าย  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๗  ผู้ขอใบอนุญาตทําการจัดเก็บ  ขน  ถ่าย  กําจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยเองย่ืนคําขอ

ใบอนุญาต  ตามแบบ  สม.๑  พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
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(๑)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

(๒)  บัตรประจําตัวประชาชน 

(๓)  แบบแปลนแผนผัง  รายละเอียด  หรือเอกสารที่เก่ียวเนื่องในการดําเนินกิจการ 

(๔)  เอกสารอื่นใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรเรียกเพิ่มตามแต่กรณี 

ข้อ  ๘  ผู้ได้รับอนุญาตทําการจัดเก็บ  ขน  ถ่ายเท  กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ต้องย่ืนขอ   

ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนหมดอายุสามสิบวัน  หากมาชําระหลังระยะเวลาที่กําหนดต้องเสียค่าปรับเพิ่ม  

ร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระในกิจการนั้น 

ข้อ  ๙  ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว 

ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ผู้รับใบอนุญาต

จะต้องย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  สม.๔  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่

วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตเดิมกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้อ  ๑๑  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไขดังนี้ 

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

กํากับไว้ด้วยและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ข้อ  ๑๒  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๑ 

(๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  โดยทําเป็น

ธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการให้ใช้แบบ  สม.๒ 
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(๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  ให้ใช้แบบ  สม.๓ 

(๔)  คําขออนุญาตการต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  สม.๔ 

ข้อ  ๑๓  บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ข้อ  ๑๔  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้กําหนดสถานที่  หรือจุดที่จัดให้มีที่รองรับขยะตามความ

เหมาะสมแก่กรณี 

ข้อ  ๑๕  ผู้ครอบครองอาคารสถานท่ี  ตลาด  สถานที่จําหน่าย  หรือสถานที่สะสมอาหาร   

ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ที่มีฝาปิดมิดชิดกันแมลงวัน  และสัตว์อื่นได้  หรือตามแบบ   

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบกําหนดไว้ 

ข้อ  ๑๖  ห้ามผู้ใดนํา  หรือเคลื่อนย้าย  ถ่ายเท  สิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  ไปในทาง  หรือที่สาธารณะ  

หรือที่สาธารณะอื่นใด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือได้ใส่ในภาชนะที่มิดชิด   

ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  ร่ัวไหล  ส่งกลิ่นเหม็นออกมาในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ  ๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดทําการขน  ถ่ายเท  ขุดคุ้ย  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในที่รองรับ  รถขน  

หรือที่อื่นใดที่เป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  เว้นแต่เป็น 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ห้ามผู้ใดถ่ายเท  ทิ้ง  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ลงในแม่น้ํา  ลําคลอง  สระน้ํา  หรือ   

ทําให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ 

ข้อ  ๑๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ  ขน  ถ่ายเท  สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

โดยทําเป็นหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครอง  อาคาร  สถานที่  ที่ทําการจัดเก็บทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจที่จะกําหนดเขต  หรือที่ทางในการจัดเก็บ  ขน  ถ่ายเท  

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  หรือที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เห็นสมควรแต่กรณี 

ข้อ  ๒๑  ผู้ครอบครอง  อาคาร  สถานที่  ที่อยู่นอกเขต  เก็บ  ขน  ถ่ายเท  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย  ต้องกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกลักษณะ  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ  ๒๒  อัตราค่าธรรมเนียม  การจัดเก็บ  ขน  ถ่ายเท  กําจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  การออก

ใบอนุญาต  ทําการจัดเก็บ  ขน  ถ่ายเท  กําจัดสิ่งปฏิกูล  มูลฝอย  ให้ใช้ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

ข้อ  ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้  มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ  ๒๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และ 

มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ภายใต้

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวังพร้าว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว   

เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

๑ 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

อัตราคาเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

๑.๑ คาเก็บอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ลูกบาศกเมตร ละ                                   

๑.๒ ไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน ๐.๕ ลูกบาศกเมตร 

๑.๓  เกินครึ่งลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน ๑ ลูกบาศกเมตร 

 

อัตราคาเก็บมูลฝอย ท่ีมีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไมเกิน ๕๐๐ ลิตร 

๒.๑ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแตไมเกิน ๔๐ ลิตร   

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๒ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแตไมเกิน  ๖๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๓ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแตไมเกิน  ๘๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๔ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตรแตไมเกิน  ๑๐๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๕ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแตไมเกิน  ๒๐๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๖ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตรแตไมเกิน  ๓๐๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๗ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตรแตไมเกิน  ๔๐๐ ลิตร  

       คาธรรมเนียมเดือนละ 

๒.๘ ปริมาณมูลฝอย ท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตรแตไมเกิน  ๕๐๐ ลิตร  

      คาธรรมเนียมเดือนละ 

 

อัตราคาเก็บคาเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร 

๓.๑ ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บ ขน วันละ ๑ ลูกบาศกเมตร คาธรรมเนียมเดือนละ 

๓.๒ ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บ ขน วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร ใหเก็บคาขนทุก ๆ 

      ลูกบาศกเมตร เศษของลูกบาศกเมตร ใหคิดเปน ๑ ลูกบาศกเมตร ในอัตรา 

      ลูกบาศกเมตรละ 

 

 

๒๕๐ 

๑๕๐ 

๒๕๐ 

 

 

 

๔๐ 

 

๖๐ 

 

๑๐๐ 

 

๑๕๐ 

 

๓๐๐ 

 

๔๕๐ 

 

๖๐๐ 

 

๘๐๐ 

 

 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 



ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

๔ 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

๔.๑ อัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ทําการเก็บ ขน ถายเท สิ่งปฏิกูล 

     และมูลฝอยท่ีทําเปนธุรกิจ มีผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

      คาธรรมเนียมฉบับละ 

๔.๒ อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตทําการเก็บ  ขน  ถายเท   

      กําจัดมูลฝอยท่ีทําเปนธุรกิจ มีผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

      คาธรรมเนียมฉบับละ 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม.๑ 

เลขท่ีรับ .................../.................. 

คําขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

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

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

ขาพเจาบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ.......................................................................................................   

อายุ................ปสัญชาติ.........................เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................ 

อยูบาน / สํานักงาน เลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.................................................................... 

ถนน.........................................ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ............................................................. 

....... จังหวัด......................................โทรศัพท....................................... โทรสาร..................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิ กูลและมูลฝอย 

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  พรอมคําขอนี้   

ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขออนุญาต 

๓. แบบแปลน แผนผัง รายละเอียด หรือเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องในการดําเนินกิจการ 

๔. เอกสารอ่ืน................................................................................................................. 

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

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

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

       

ลงชื่อ............................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................................................................................................ 

 (   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ..……………..........................………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

   (ลงชื่อ) ……………………………….………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

    (………………………..……………………….) 

   ตําแหนง ……………………………………..……………….  

   วันท่ี …..……/…………/…….…… 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  

 (ลงชื่อ) ………………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

  (…………….....…………….…………) 

 ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สม.๒ 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

เลมท่ี ....................เลขท่ี .........................ป.................... 

  

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล  ชื่อ .................................................................อายุ....................ป 

สัญชาติ.........................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................................. 

อยูบาน / สํานักงาน เลขท่ี ...........................หมูท่ี...............ตรอก / ซอย .............................................................. 

ถนน .................................. ตําบล/แขวง ....................................อําเภอ / เขต ...................................................... 

จังหวัด ................................. โทรศัพท .................................โทรสาร ........................................ 

 ขอ ๑. ประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในองคการบริหาร 

สวนตําบลทาวังพราว 

 ขอ ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) ..................................................................................................................................................
................................................................................................... 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี ..............เดือน ....................................พ.ศ. .................... 

 

ออกให ณ วันท่ี ...............เดือน..............................พ.ศ. .................. 

 

 

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

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

                        นายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 

                    เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน / เดือน / ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน / เดือน / ป 

ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน / เดือน / ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



แบบ สม.๓ 

 

เลขท่ีรับ ...................../.................... 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

  

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................  

อายุ ..................ป สัญชาติ ................................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี .................................................. 

อยูบาน / สํานักงาน เลขท่ี ..............................หมูท่ี .................. ตรอก / ซอย ......................................................  

ถนน ....................................ตําบล/แขวง ..................................อําเภอ / เขต ....................................................... 

จังหวัด .................................. โทรศัพท ...............................................โทรสาร ..................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบลทาวังพราว ตามใบอนุญาตเลมท่ี ................เลขท่ี ....................ป............... 

ออกใหเม่ือวันท่ี ..............เดือน ............................พ.ศ. ...................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยดังนี้ คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 

๒. สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอตอใบอนุญาต 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอตอใบอนุญาต 

๔. หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๔.๑ ..................................................................................................................................................... 

๔.๒ ..................................................................................................................................................... 

๔.๓ ..................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 



 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................................................................................................ 

 (   ) เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ..……………..........................…………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

   (ลงชื่อ) …………………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

    (……………………………………..………….) 

   ตําแหนง ………...............……………………….  

               วันท่ี …..………/………..……/……….… 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

 (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  

 (ลงชื่อ) ………………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

  (…………….....…………….…………) 

 ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สม.๔ 

 

เลขท่ีรับ ........................./...................... 

 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

 

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

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

 

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ชื่อ ....................................................................................................  

อายุ .............ป สัญชาติ ..............................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี .............................................................  

อยูบาน / สํานักงาน เลขท่ี .......................หมูท่ี .................. ตรอก / ซอย .............................................................       

ถนน ...................................ตําบล/แขวง ......................... .............................อําเภอ / เขต ................................... 

จังหวัด .................................. โทรศัพท ......................................โทรสาร ................................... 

 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว  ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาวังพราวดวย 

ขาพเจามีความประสงค 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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