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------------------------------------------- 
 
 
หลักการ 
 โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน สะพาน น้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการ
จัดระเบียบบริหารจัดการ 

 
เหตุผล  
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการ     

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฏหมายและเพ่ือให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ของบ้านเมืองรวมทั้งมีหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ
ในการจัดระเบียบ เพ่ือการเก็บ ขน และการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  

เร่ือง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ว่าด้วยการจัดการ     
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐ และมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ โดยความเห็นชอบของ      
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ และนายอ าเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เรื่องการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ ” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนสมอพลือ นับถัดจากวันที่ประกาศ   
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น         

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ  เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์    
หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ 

“สถานประกอบการ” หมายความว่า อาคาร สถานที่ ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการค้าพาณิชย์ 
หรือกิจการอ่ืนใด อันมีลักษณะเป็นการหาก าไร แต่ไม่รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม 



 
-๒- 

 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หรือผู้ซึ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้าง      

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

และให้มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

ข้อ ๖ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือเป็นอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อาจร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ อาจมอบหมายให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแทน ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หรืออาจอนุญาต
ให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 

บทบัญญัติตามข้อนี้และข้อ ๑๓ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตรายและผู้ด าเนินการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด    
ของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัด       
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือมอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน หรือ
เขตพ้ืนที่การอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย         
การคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือและระเบียบปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๘ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใดๆ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หรือเขตพ้ืนที่      
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการแก่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะก าหนด  
อัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 
-๓- 

 
ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด   

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการ ถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือ    
ทางสาธารณะเป็นต้นว่า ถนน ตรอก ซอย แม่น้ า คู สระน้ า บ่อน้ า เว้นแต่ในที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพ
ลือจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

(๒) ห้ามมิให้ผู้ใดลักลอบ หรือท าการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ในอาคาร สถานที่ หรือที่ดินว่างเปล่าอันเป็นของเอกชน ทั้งของตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๓) ห้ามผู้ใดน าสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือ     
ที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 

(๔) ห้ามมิให้ผู้ ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน าสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมใน     
สถานที่ใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ ใดท าการถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลในถังรับ รถขน เรือขน      
สถานที่เทเก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เว้นแต่เป็นการกระท า
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

(๖) ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขน ถ่าย เท คุ้ย เขี่ย ขุด หรือเคลื่อนย้ายมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน    
เรือขน หรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

(๗) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้       
มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น           
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนด 

(๘) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใดๆ ต้องรักษา
บริเวณอาคารสถานที่ในความครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือมีการถ่ายเท หรือทิ้งมูลฝอย     
สิ่งปฏิกูลที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

(๙) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใดๆ        
ท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันอาจท าให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น กลิ่น ของเหลว ควัน หรือแก๊ส      
เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระท าโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะหรือกระท าตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๑๐) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้ งกากอุตสาหกรรมและ            
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป 



 
-๔- 

 
หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรื อที่ดินว่างเปล่า หรือ     

สถานที่ใดๆ ปล่อยให้มีมูลฝอยสะสมจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ผู้นั้นจะต้องท าการจัด เก็บ ขน และก าจัด    
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด         
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระท าการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร 
หรือไม่เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่       
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย อันเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ดังกล่าว ผู้นั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๐ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใดๆ ควรท า
การเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปท าการก าจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะแจ้งเป็น
หนังสือยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ทราบ หรือเมื่อได้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ 

 
หมวด ๒ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๑ เ พ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕            
และข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน  
เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ       
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 



 
-๕- 

 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือ

สถานที่ใดๆ หรือผู้ด าเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้นั้น 
ไม่แก้ไข หรือถ้าการกระท านั้นจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  
ของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่
พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย        
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(๔) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือใบอนุญาตตามกฎหมาย    

อ่ืน   ที่เก่ียวข้อง 
(๕) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับอนุญาตและมีการด าเนิน

กิจการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้ก าจัดมูลฝอย 
(๖) เสนอแผนการด าเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน

ความพร้อมด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ และวิธีการบริหารจัดการ 
(๗) เอกสารอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือก าหนด 
ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๓ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
 (๑.๑) ต้องมีพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 
  (๑.๑.๑) ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 



 
-๖- 

 
  (๑.๑.๒) ส่วนของรถที่ใช้ขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปกปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและ

สัตว์แมลงพาหนะน าโรคได้ มีฝาปิด - เปิดอยู่ด้านบน 
  (๑.๑.๓) มีปั๊มดูดสิ่งปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของสิ่งปฏิกูลด้วย 
  (๑.๑.๔) ท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่รั่วซึม 
  (๑.๑.๕) มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ เช่น ถังตักน้ า ไม้กวาด น้ ายาฆ่าเชื้อโรค

  (๑.๑.๖) ต้องจัดให้มีการแสดงข้อความที่ตัวพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลให้รู้ว่าเป็น    
พาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เช่น “รถดูดสิ่งปฏิกูล” เป็นต้น และต้องแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ          
ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ออกใบอนุญาต ชื่อบริษัทหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวอักษรไทย ซึ่งมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือก าหนด 

 (๑.๒) ต้องจัดให้มีเสื้อคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 (๑.๓) กรณีที่ไม่มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลของตนเอง ต้องแสดงหลักฐานว่าจะน าสิ่งปฏิกูล    

ไปก าจัด ณ แหล่งก าจัดที่ถูกสุขลักษณะแห่งใด 
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 (๒.๒) มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล ดังนี้ 
  (๒.๒.๑) ที่ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน แหล่งน้ า    

น้ าใต้ดิน พืชผลทางการเกษตร 
  (๒.๒.๒) ไม่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
  (๒.๒.๓) ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น สกปรกหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 
(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกจิการรับท าการเก็บ ขน มูลฝอย 
 (๓.๑) หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  (๓.๑.๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็น

แบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และท าความสะอาด 
  (๓.๑.๒) มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ าจากมูลฝอยเพ่ือมิให้รั่วไหล

ตลอดการปฏิบัติงาน และน าน้ าเสียจากมูลฝอยไปบ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (๓.๑.๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาวติดไว้ประจ ายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิด

ความร าคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
   (๓.๑.๔) ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่  

ขนถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะปฏิบัติงาน 



 
-๗- 

 
 (๓.๒) หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะ 
  (๓.๒.๑) ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
  (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ในขณะเก็บ ขน มูลฝอย 
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย 
 (๔.๑) มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้ก าจัดมูลฝอย 
 (๔.๒) หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอย ต้องก าจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ

หลายวิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่น าไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและ      
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  (๔.๒.๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๔.๒.๒) การเผาในเตาเผา 
  (๔.๒.๓) การหมักท าปุ๋ยและการหมักท าก๊าชชีวภาพ 
  (๔.๒.๔) การจัดการแบบผสมผสาน 
  (๔.๒.๕) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 (๔.๓) ต้องท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนท าการก่อสร้าง      

ระบบก าจัดมูลฝอย และมีมาตรการควบคุมก ากับการด าเนินงานก าจัดมูลฝอยในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 (๔.๔) การก าจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(๕) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (๕.๑) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ก ากับในการจัดการมูลฝอยอย่างน้อย ๒ คน โดย    

คนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยศาสตร์                
ในด้านสาธารณสุข ด้านสุขาภิบาล หรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ใน  ด้านสุขาภิบาล         
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมเครื่องกลด้านใดด้านหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างอ่ืน 

 (๕.๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและ    
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการท างาน 

 (๕.๓) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ก าจัดมูลฝอย รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอยด้วย 



 
-๘- 

 
ข้อ ๑๖ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับค าขอใบอนุญาต ให้ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของค าขอ หากปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้วและ    
เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือก าหนด 

ถ้าค าขอตามวรรคแรกไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์นั้น แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จ าต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกตอ้งหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล    
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน       
สิบห้าวันและต้องแจ้งเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๑๗ ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะไว้ใน
ใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้
โดยทั่วไปนอกจากทีบ่ัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า       
สละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ให้มีอายุหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับ   
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้น าความในข้อ ๑๕ ๑๖ ๑๗ 
และ ข้อ ๑๘ ให้น ามาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้
โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้        
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง      
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ หรือเงื่อนไข 



 
-๙- 

 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๒๒  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ งเ พิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า             
ผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลนี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ         
การด ารงชีพของประชาชน 
  ข้อ ๒๓ ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย   
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยหรือเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการ งาน      
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับค าสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก      
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ ๒๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่     
นอกเขตพ้ืนที่การให้บริการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ หรือเขตพ้ืนที่
การให้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย       
ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศ
ก าหนด 
 



 
-๑๐- 

 
หมวด ๔ 

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
  ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก 
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้   
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละสิบห้าของจ านวนค่าธรรมเนียม         
ที่ค้างช าระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธ รรมเนียม    
ครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน    
เกินกว่าสองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 
  ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ด าเนินกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้    
จะพึงเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนี้ 
  ข้อ ๒๘ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้       
ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

  ข้อ ๒๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ต้องระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๓๐ ผู้ใดที่ได้รับอนุญาตเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยก่อนวันที่ข้อบัญญัติองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลสมอพลือ มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ เมื่อต่อใบอนุญาต ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  

๑.๑ ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์
เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร   
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ ๑ ลูกบาศก์เมตร) 

๓๕๐ 

๑.๒ ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดหน่วยทุกๆ ๒๐ 
ลิตร หน่วยละ 
(เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเห็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตรให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย) 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
   - ที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย) 

 
๓๐ 
๖๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

๑.๓ ค่าเก็บมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว 
   - ที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ครั้งละ 
   - ทีม่ีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
   - ที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดหน่วยทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตรในอัตราต่อ
หน่วย หน่วยละ 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิด
เป็นหนึ่งหน่วย) 

 
๑๒๕ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๒ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  

๒.๑ ใบอนุญาตในการด าเนินกิจการ ในการรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
   - รับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
   - รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
   - ให้บริการตั้งห้องสุขาภิบาลชั่วคราว 
   - ให้บริการรถสุขาชั่วคราว  

 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 



แบบ สม.๑ 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 
เล่มที.่........................เลขที่.............../............. 

     เขียนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

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

 

 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........ปี สัญชาติ...............อยู่บา้นเลขที.่.................. 

หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................แขวง/ต าบล.................................... 

เขต/อ าเภอ................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......................................................จงัหวดั.................... 

โทรศัพท.์.........................................โทรสาร.............................................. 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิประเภท 
 (  ) เก็บขนสิ่งปฏิกูล โดยมีต าแหน่งก าจัดที่............................................................................ 

 (  ) เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดที่................................................................. 

 (  ) เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่...................................................................................  

 (  ) เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีระบบก าจัดที่.................................................................... 
 

 ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ...........................................พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้คือ 
 ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
  ๓.๑  ...................................................................................................  
  ๓.๒  ...................................................................................................  
  ๓.๓  ...................................................................................................  
  ๓.๔  ...................................................................................................  
 ๔) อ่ืนๆ 
  ๔.๑ ................................................................................................... 
  ๔.๒ ...................................................................................................  
  ๔.๓ ........................................................................... ........................ 
  ๔.๔ ...................................................................................................  

 



แบบ สม.๑ 
 

-๒- 
 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

 
 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

      ลงชื่อ......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

            (.....................................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
            วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. .............. 



แบบ สม.๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 

 

เล่มที.่........................เลขที่.............../............. 
 

 อนุญาตให้......................................................... ............. อายุ....................ปี สัญชาต.ิ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/ส านักงานเลขที่.................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย ................................ถนน.......................... 
บ้าน.......................................ต าบล..................................อ าเภอ................................จังหวัด............................. 
โทรศัพท.์..................................................... 
 ข้อ ๑ ประกอบกิจการประเภท............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................เลขที.่....................... ลงวันที่................... เดือน................... พ.ศ. ................... 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................................................................... ......................... 
พ้ืนที่ประกอบการ..................... ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร..............แรงม้า จ านวนคนงาน.....................คน 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที.่............... ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................................. 
บ้าน......................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวดั............................... 
โทรศัพท.์...................................................... .......... 
 ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๒) ............................................................................. .......................................................... 
  (๓) ........................................................................................................................... ............ 
 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...................... เดือน............................ พ.ศ. .......................... 
 

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

      ลงชื่อ......................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

            (.....................................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 



 
แบบ สม.๓ 

 

เลขทีร่ับ.........................เลขที่.............../............. 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ 

 

เขียนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................อายุ........ปี สัญชาติ...............อยู่บา้นเลขที.่.................. 

หมู่ที.่..........ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................................แขวง/ต าบล.................................... 

เขต/อ าเภอ................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต....................................................... 

 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 
 ๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
  ๓.๑  ...................................................................................................  
  ๓.๒  ...................................................................................................  
 ๔)........................................................................................................................................................ 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

     ลงชื่อ......................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

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

 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(    ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(    ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

      ลงชื่อ......................................................เจ้าพนกังานท้องถิ่น 

            (.....................................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 


