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หลกัการ 
 

  ใหมี้เทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน   เร่ือง  การเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย   
ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลนาใน 
 
 

เหตุผล 
 

  ดว้ยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา  ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ และกฎกระทรวงว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ  ขน และ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.๒๕๔๕ ไดก้ าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนด
หลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บขนและก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนด
หา้มการถ่าย  เท  ทิ้ง  หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ก าหนดให้มีท่ีรองรับ
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  ก าหนดวิธีการเก็บ ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย หรือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตาม
สภาพ หรือลกัษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ  ตลอดจนก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกตอ้งดว้ย
สุขลกัษณะเพื่อประโยชน์ในการักษาความสะอาด  จึงจ าเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาใน 
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      โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติั วา่ดว้ยเร่ือง  การเก็บ  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือ 
มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลนาใน 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๐  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
และมาตรา  ๖๓   แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกับมาตรา ๖๐  แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลต าบลนาใน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล   
นาใน และโดยความเห็นชอบของผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 
   ขอ้  ๑  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลนาใน  เร่ือง การเกบ็  ขน   
และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
   ขอ้  ๒  เทศบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลนาใน  นบัแต่วนัท่ีไดป้ระกาศไวโ้ดย
เปิดเผย  ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน  แลว้เจด็วนั 
   ขอ้  ๓  บรรดาเทศบญัญติั กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีได้ตราไวแ้ล้วใน   
เทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน 
   ขอ้  ๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลนาใน รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี และให้มี
อ านาจออกขอ้บงัคบั   ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

 
ส่วนที ่ ๑ 

บททัว่ไป 

   ขอ้  ๕  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
   “ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความวา่    
ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินนั้น ให้มีอ านาจปฏิบติัการ
ตรวจตรา  ก ากับดูแล  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในท้องถ่ินท่ีใช ้            
เทศบญัญติัน้ี 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า   เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้ ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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   “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา่  อุจจาระหรือปัสสาวะ รวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือ
มีกล่ินเหมน็ 

  “มูลฝอย”  หมายความวา่   เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะ
ท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”   หมายความวา่   สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน และ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
  “อาคาร”   หมายความว่า   ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านักงานหรือส่ิงท่ี
สร้างข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
  “มูลฝอยติดเช้ือ”   หมายความวา่   มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมีความ
เขม้ขน้ซ่ึงถา้มีการสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้สามารถท าใหเ้กิดโรคได ้
   กรณีมูลฝอยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึนหรือใชใ้นกระบวนการตรวจวินิจฉยัทางการแพทยแ์ละการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมิคุม้กนัโรคและการทดลองเก่ียวกบัโรค และการตรวจชั้นสูตรศพหรือซากสัตว์
รวมทั้งในการศึกษาวจิยัเร่ืองดงักล่าว ใหถื้อวา่เป็นมูลฝอยติดเช้ือ 
    (๑) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษยห์รือสัตวท่ี์เป็นแผลมาจากการผา่ตดั การตรวจชั้น
สูตรศพหรือซากสัตว ์และการใชส้ัตวท์ดลอง 
    (๒) วสัดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว้ ภาชนะท่ีท าดว้ยแกว้
สไลดแ์ละแผน่กระจกปิดสไลด ์
    (๓) ว ัสดุซ่ึงสัมผ ัสหรือสงสัยว่าจะสัมผ ัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากเลือด สารน ้ าจากร่างกายมนุษยห์รือสัตวห์รือวคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต   เช่น  ส าลี  
ผา้ก๊อต   ผา้ต่าง ๆ และท่อยา่ง 
    (๔) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหอ้งรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง 
   “สถานที่” หมายความว่า  ท่ีซ่ึงไม่ใช่อาคารและส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ซ่ึงเทศบาลต าบล 
นาในหรือเอกชนผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการรับท าการเก็บ ขน และหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ จะตอ้งด าเนินการเก็บ ขนหรือก าจดั 
   ขอ้  ๖  หา้มไม่ใหผู้ใ้ดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าใหมี้ข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยในท่ี หรือ 
ทางสาธารณะ นอกจากท่ีท่ีเทศบาลต าบลนาในจดัไวใ้ห ้

              ขอ้  ๗  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ตอ้งจดัให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอยา่งเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 

 หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย เท คุย้ เข่ีย ทิ้ง หรือท าใหมี้ข้ึนซ่ึงส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับส่ิง      
ปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ จดัให้มีข้ึน เวน้แต่เป็นการกระท าของ
เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลนาใน  ในอ านาจหนา้ท่ีหรือบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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  ขอ้  ๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดถ่าย เท ทิ้งส่ิงปฏิกลูในท่ีรองรับมูลฝอย 
   ขอ้  ๙  ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่ อาคาร หรือ สถานท่ี  ประเภทใดในบริเวณใดควรให้
เอกชนผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการเก็บ ขน และหรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดย
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการแทนเทศบาลต าบลนาใน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐ วนั หรือปิดประกาศในท่ี
เปิดเผยบริเวณท่ีอาคารนั้น หรือสถานท่ีนั้นตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๓๐ วนั และเม่ือครบก าหนด  ๓๐  วนั
แลว้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือสถานท่ีตอ้งใหเ้อกชนรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นผูด้  าเนินการรับท าการเก็บ ขน และหรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยจากอาคารหรือสถานท่ีนั้น โดยเสีย
ค่าบริการตามอตัราท่ีก าหนดในเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน  วา่ดว้ยการควบคุมกิจการการรับท าการเก็บ 
ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 
  ขอ้ ๑๐ ห้ามมิให้ผูใ้ดคุย้เข่ีย ขุด ขน มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บขนมูลฝอย 
หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใด ๆ เวน้แต่เป็นการกระท าของเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลนาใน ท่ีมีหน้าท่ีหรือผูไ้ดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ส่วนที ่๒ 

มูลฝอยติดเช้ือ 

  ขอ้ ๑๑ ห้ามมิให้ผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงมูลฝอยติดเช้ือ
นอกจากถ่าย เท หรือทิ้ง หรือก าจดั ณ สถานท่ี หรือตามวธีิท่ีเทศบาลต าบลนาใน ก าหนดหรือจดัให ้

  ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู ้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ เว ้นแต่จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 

 

ส่วนที ่๓ 

กจิการรับท าการเกบ็ ขน ส่ิงปฏกูิลหรือมูลฝอย 

  ขอ้ ๑๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยโดยท า
เป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 

   ขอ้ ๑๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะด าเนินการกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ       
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. ๑  พร้อมกบัหลกัฐานตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 

 



-๔- 

    (๑ )  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
    (๒)  ส าเนาทะเบียนบา้น 
     (๓)  ส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี (กรณีท่ีมีพาหนะ) 

   (๔)  กรณีเป็นนิติบุคคล  ให้น าส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทน 
    (๕)  กรณีเจา้ของกิจการไม่สามารถยื่นค าร้องไดด้ว้ยตนเอง  ให้ผูรั้บมอบอ านาจน า
หนงัสือมอบอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจมาแสดง 
    (๖)  อ่ืน ๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลนาในประกาศก าหนด 
  ขอ้ ๑๕  คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและ
หรือมูลฝอย  ตลอดจนหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามท่ี
เทศบาลต าบลนาใน  และหรืออาจมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    ๑)  คุณลกัษณะของรถขนถ่ายส่ิงปฏิกลู (รถดูดส้วม)  ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 
         -  ไดรั้บอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
         -   ส่วนของรถท่ีใช้ขนถ่ายส่ิงปฏิกูลตอ้งปิดมิดชิด  สามารถป้องกนักล่ินและ
สัตวพ์าหะน าโรคได ้ มีฝาปิด-เปิดอยูด่า้นบน 
         -   มีป๊ัมดูดส่ิงปฏิกลูและติดตั้งมาตราวดัปริมาณของส่ิงปฏิกลู 
         -   ท่อและสายท่ีใชดู้ดส่ิงปฏิกลูตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี  ไม่ร่ัวซึม 
                -   มีอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ารถ  เช่น  ถงัตกัน ้า  ไมก้วาด น ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
         -   ตอ้งมีการจดัให้มีการแสดงขอ้ความท่ีตวัพาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกูลให้รู้วา่เป็น
พาหนะขนถ่ายส่ิงปฏิกลู  เช่น“ รถดูดส่ิงปฏิกูล” เป็นตน้  และตอ้งแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาตประกอบการ 
ช่ือเทศบาลต าบลนาใน  ช่ือบริษทั  และเจา้ของกิจการดว้ยอกัษรไทยซ่ึงมีขนาดเท่าท่ีเห็น ไดช้ดัเจนตามท่ี
เทศบาลต าบลนาในประกาศก าหนด 
          -  ต้องจัดให้มีเส้ือคลุม ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง ส าหรับ
ผูป้ฏิบติังาน 
          -  กรณีท่ีไม่มีระบบก าจดัส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าจะน าส่ิง
ปฏิกลูไปก าจดั  ณ  แหล่งก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะแห่งใด  และมีใบอนุญาตในการจ ากดั 
     (๒)   คุณลกัษณะของรถเก็บขนขยะมูลฝอย  ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                 -  ไดรั้บอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก 
                 -   ส่วนของรถท่ีใช้ขนขยะมูลฝอยตอ้งมีการปกปิดมิดชิด  ไม่ร่ัวซึม  ไม่ท าให้
ขยะมูลฝอยตกหล่น  หรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนยา้ย 
         
 



-๕- 
 
          -   ตอ้งมีการจดัให้มีการแสดงขอ้ความท่ีตวัพาหนะขนขยะมูลฝอย  ให้รู้วา่เป็น
พาหนะขนขยะมูลฝอย  เช่น“ รถเก็บขนขยะมูลฝอย” เป็นตน้  และตอ้งแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต
ประกอบการ ช่ือเทศบาลต าบลนาใน  ช่ือบริษทัและเจา้ของกิจการด้วยอกัษรไทยซ่ึงมีขนาดเท่าท่ีเห็นได้
ชดัเจน  ตามท่ีเทศบาลต าบลนาในประกาศก าหนด 
         -  ส าหรับผูป้ฏิบติังานตอ้งแต่งกายใส่กางเกงขายาว  สวมเส้ือแขนยาวและสวม
เส้ือสะทอ้นแสง  ผกูผา้ปิดปาก / จมูก  สวมถุงมือ 
         -  เก็บขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยมิให้มีขยะมูลฝอยเหลือตกคา้ง  ขณะขนยา้ยตอ้ง
ไม่ท าใหข้ยะมูลฝอยตกหล่น  หรือฟุ้งกระจายตามทอ้งถนน 
         -  มีระบบก าจดัถูกสุขาภิบาล  เช่น  ระบบเตาเผา  ระบบฝังกลบ  หรือระบบหมกั
เป็นปุ๋ย 
         -  เอกสารรับรองประสิทธิภาพของระบบการก าจดัขยะมูลฝอยจากหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบนัการศึกษา  หรือหอ้งปฏิบติัการจากหน่วยงานเอกชนท่ีไดรั้บมาตรฐาน 

     -  เอกสารรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
         -  กรณีท่ีไม่มีระบบก าจดัขยะมูลฝอยของตนเอง  ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าจะน า
ขยะมูลฝอยไปก าจดั  ณ  แหล่งก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะแห่งใด  และมีใบอนุญาตในการจ ากดั 
  ขอ้ ๑๖ เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าขอรับ
ใบอนุญาตแล้ว  ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้  และเป็นกรณีท่ี              
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เห็นสมควรใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ สม. ๒  
                     เง่ือนไขและวิธีการรับใบอนุญาตและการช าระธรรมเนียมให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบล   
นาในก าหนด 
  ขอ้ ๑๗ เจา้พนักงานทอ้งถ่ินอาจก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบอนุญาตเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาต
ปฏิบติั โดยค านึงถึงการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

  ขอ้ ๑๘ ผูรั้บใบอนุญาตท่ีจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาในตอ้ง
ท าหนงัสือแจง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ๓๐ วนัจึงประกอบกิจการในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลนาในนั้นได ้
  กรณีการด าเนินกิจการการเก็บ ขน มูลฝอย หากผูรั้บใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอยไม่อาจ
ประกอบกิจการตามก าหนดเวลาท่ีแจ้งในหนังสือตามวรรคหน่ึง ให้ผูรั้บใบอนุญาตท าหนังสือแจ้งให ้         
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบไม่นอ้ยกวา่  ๗  วนั  ก่อนวนัท่ีก าหนดเร่ิมประกอบกิจการ 
  ขอ้  ๑๙  ผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้งจดัท าสัญญาเป็นหนังสือตามแบบท่ีเทศบาลต าบลนาใน
ก าหนด  โดยก าหนดเง่ือนไข  วิธีการให้บริการ  อตัราค่าบริการ  และระยะเวลาในการให้บริการ  ความ
รับผดิชอบในกรณีผดิสัญญา  พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินมอบใหผู้รั้บบริการ 
 

 



-๖- 
 

  สัญญาตน้ฉบบัพร้อมทั้งส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งพร้อมท่ีจะให้เทศบาล
ต าบลนาในตรวจสอบไดต้ลอดเวลานบัแต่วนัท าสัญญา 
                    ขอ้ ๒๐ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตเก็บ ขน มูลฝอย จะเลิกการให้บริการรายใดตอ้งท าเป็นหนงัสือ
แจง้เหตุผลให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบภายในก าหนด  ๓๐  วนั  ก่อนวนัท่ีไดเ้ร่ิมการให้บริการตามสัญญา
ใหม ่

  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดในสัญญาท่ีท าข้ึนระหว่างผูรั้บใบอนุญาตกับ
ผูรั้บบริการ เช่น การเปล่ียนอตัราค่าบริการ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งด าเนินการตาม ขอ้  ๑๙ 
  ขอ้ ๒๑ ผูรั้บใบอนุญาตท่ีประสงคจ์ะขอยกเวน้ หรือเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตามรายละเอียด
ท่ีไดเ้สนอไวต้ามขอ้ ๑๗  เช่น การเปล่ียนตวัผูค้วบคุมงาน ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเทศบาล
ต าบลนาในก าหนด 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบห้าวนั แต่ตอ้งมี
หนงัสือแจง้การขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผูข้ออนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไวแ้ลว้นั้น แลว้แต่กรณี 

  ในระหว่างการพิจารณาของเจา้พนักงานท้องถ่ินตามก าหนดเวลาในวรรคหน่ึงนั้น ผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุญาตเดิมไปก่อน 

 

ส่วนที ่๔ 

กจิการรับท าการก าจัดส่ิงปฏกูิลหรือมูลฝอย 

  ขอ้ ๒๒ คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตด าเนินกิจการรับท าการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขในการขออนุญาต ใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนด 
  ขอ้ ๒๓ ในการใหบ้ริการตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งท าสัญญาเป็นหนงัสือตามแบบ
ท่ีเทศบาลต าบลนาในก าหนดกบัผูรั้บบริการทุกราย  โดยสัญญาดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งระบุถึงอตัราค่าบริการ 
ยะเวลาในการใหบ้ริการ  โดยส่งส าเนาสัญญาใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนวนัท่ีเร่ิมการใหบ้ริการ 
   ทั้ งน้ี อัตราค่าบริการต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีอัตราค่าบริการขั้นสูง ท้าย        
เทศบญัญติัน้ี (ภาคผนวก ก) 
                        ขอ้ ๒๔ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตจะเลิกการให้บริการผูรั้บบริการรายใด ตอ้งท าเป็นหนงัสือแจง้
เหตุผลใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบล่วงหนา้ก่อนเลิกการใหบ้ริการอยา่งนอ้ย ๑๕ วนั 

    ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในสัญญาท่ีท าข้ึนระหว่างผูรั้บใบอนุญาตกบั
ผูรั้บบริการ ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งส่งส าเนาสัญญาท่ีแก้ไขแล้วนั้น  ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินก่อนวนัเร่ิมการ
ใหบ้ริการตามรายละเอียดในสัญญาท่ีแกไ้ขใหม่ 
  

 



-๗- 
 
  ขอ้ ๒๕ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตมีการด าเนินการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

   (๑) รักษาคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๒  ตลอดเวลาท่ียงัด าเนินการตาม
ใบอนุญาต 
   (๒) ปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ืน่ไวต้ามขอ้ ๑๕ 

   (๓) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 
   (๔)ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมทั้งระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งเทศบาลต าบลนาใน 

  ขอ้ ๒๖ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตด าเนินกิจการตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอยกเวน้ หรือ
เปล่ียนแปลงการปฏิบติัตามรายละเอียดท่ีไดย้ื่นไวต้ามขอ้ ๑๕ ใหใ้ชค้วามในขอ้ ๒๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๕ 

บทเบ็ดเตลด็ 

   ขอ้ ๒๗ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามแบบ  สม. ๓  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  พร้อมกบัช าระค่าธรรมเนียมตามอตัราทา้ยเทศบญัญติั  
แลว้ใหป้ระกอบกิจการไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายใุบอนุญาต  หากมิไดช้ าระค่าธรรมเนียม
ก่อนใบอนุญาตส้ินสุด  จะตอ้งช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยีสิ่บของจ านวนค่าธรรมเนียมท่ีคา้งช าระ 
  ขอ้ ๒๘ ใบอนุญาตใหมี้อายหุน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
  ขอ้ ๒๙ เม่ือผูรั้บใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นค าขอบอกเลิกการ
ด าเนินกิจการต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. ๔  ก่อนถึงก าหนดเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

  ข้อ ๓๐ หากผูรั้บใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. ๔  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้  จึงจะด าเนินการได ้
                     ขอ้ ๓๑ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูรั้บใบอนุญาต
จะตอ้งยืน่ค  าขอต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบ สม. ๔ เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  
๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญัแลว้แต่กรณี  พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

   (๑)  เอกสารการแจง้ความต่อสถานีต ารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 
   (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีช ารุดในสาระส าคญั 
  ขอ้ ๓๒ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตามหลักเกณฑ์
วธีิการและเง่ือนไข ดงัน้ี 

 

 

 

 



-๘- 
 

   (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สม. ๒ โดยประทับตราสีแดง           
“ใบแทน” ก ากบัไวด้ว้ย และใหมี้ วนั เดือน ปี ท่ีออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือ
ผูท่ี้ไดม้อบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ในใบแทนและตน้ขั้วใบแทน 

   (๒) ใหใ้ชใ้บแทนใบอนุญาตไดเ้ท่ากบัเวลาท่ีเหลือของอายใุบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๓) บนัทึกดา้นหลงัตน้ขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคญัของใบอนุญาตเดิมแลว้แต่กรณี และลงเล่มท่ี เลขท่ี ปี ของใบแทนใบอนุญาต 
  ขอ้ ๓๓ ผูรั้บใบอนุญาตตามเทศบญัญติัน้ี ตอ้งแสดงใบอนุญาตไวโ้ดยเปิดเผย และเห็นได้
ง่าย  ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ขอ้ ๓๔ ใหใ้ชแ้บบพิมพต่์าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวท้า้ยเทศบญัญติั ดงัต่อไปน้ี 

   (๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม. ๑ 
    (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ ขน หรือก าจกัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจ  หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม.๒ 

   (๓) ค าขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการรับท าเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือ
มูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ใหใ้ชแ้บบ สม. ๓ 

   (๔) ค าขออนุญาตต่าง ๆ ใหใ้ชแ้บบ สม. ๔ 
     (๕) ค าร้องขอใหเ้ทศบาลต าบลนาในวางถงัขยะใหใ้ชแ้บบ สม. ๕ 

  ขอ้ ๓๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  ข้อ ๓๖ ให้ผู ้มีหน้าท่ีเสียค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย  ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในบญัญติัอตัราค่าธรรมเนียมทา้ยเทศบญัญติัน้ี (ภาคผนวก ก)   

 

                      ประกาศ    ณ    วนัท่ี      ๒        เดือน มิถุนายน    พ.ศ.๒๕๕๔       
                                                    
                                                                        
                                                                               บุญรัก  ทศัมี 
                                          (นายบุญรัก  ทศัมี) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 

อนุมตัิ 
 
                       อ านาจ  พวงส าลี 
                 (นายอ านาจ  พวงส าลี) 
นายอ าเภอพรรณานิคม  ปฏิบติัราชการแทน 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 



 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 



 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  เกบ็  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวนเงิน  
บาท 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒ 

อตัราค่าเก็บและขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
(๑) ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกลูคร้ังหน่ึง ๆ 

       - เศษของลูกบาศกเ์มตรหรือลูกบาศกเ์มตรแรก และลูกบาศกเ์มตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศกเ์มตรละ  
       - เศษไม่เกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร(เศษเกินคร่ึงลูกบาศกเ์มตร ใหคิ้ดเท่ากบั ๑ ลูกบาศกเ์มตร) 
(๒) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไป 

       (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปประจ ารายเดือน 

             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงไม่เกิน ๒๐ ลิตร                                                             เดือนละ 
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร                       เดือนละ 
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร                                   เดือนละ                                                                                
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร                       เดือนละ  
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร                                 เดือนละ     
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร                              เดือนละ   
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร                             เดือนละ 
             - ท่ีมีปริมาณวนัหน่ึงเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร                              เดือนละ                                                                              
       (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวนัหน่ึง 
              เกิน ๕๐๐ ลิตร ข้ึนไป 

             - วนัหน่ึงไม่เกิน 1 ลูกบาศกเ์มตร                                                                   เดือนละ 
             - วนัหน่ึงเกิน 1 ลูกบาศก ์ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเ์มตร 
              หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                                                           เดือนละ 
       (ค) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทัว่ไปเป็นชัว่คราว 
              -คร้ังหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร                                                              คร้ังละ 
              -คร้ังหน่ึง ๆ เกิน ๑ ลูกบาศกเ์มตร  ค่าเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเ์มตร       

 หรือเศษของลูกบาศกเ์มตร                                                      ลูกบาศกเ์มตรละ 
อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

            ใบอนุญาตด าเนินกิจการตามขอ้ ๑๔  โดยท าเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

             ดว้ยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับท าการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป ฉบบัละ 
(ข) รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป         ฉบบัละ 
 

 

 

๑๘๐ 
๙๕ 

 
 

 

๑๙ 
๒๖ 
๒๘ 

๔๗ 

๕๗ 

๙๕ 
๑๔๒ 

๑๙๐ 

 

 

๒๘๕ 

       

๒๘๕ 

 
 

๑๔๒ 

 

๑๔๒ 

 

 

 
 

๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 



 

บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  เกบ็  ขน  และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย(ต่อ) 
 

ล าดบัท่ี 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

        (ข) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นคร้ังคราว 
                      - ค่าเก็บและขนแต่ละคร้ัง  คิดอตัรา                             คร้ังละ 
                         กรณีท่ีระยะทางเกิน  ๑๐  กิโลเมตร  ใหคิ้ดอตัราเพิ่มข้ึนอีก 
                         กิโลเมตรละ  ๒๐  บาท  ทั้งน้ี  เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 

                         ๓,๐๐๐  บาท 

                       - กรณีท่ีมูลฝอยมีน ้าหนกัไม่เกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือมีปริมาณ 

                         ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร  ใหคิ้ดอตัราเพิ่มข้ึนอีก                  คร้ังละ 
                   - กรณีท่ีมูลฝอยมีน ้าหนกัเกิน  ๗๕  กิโลกรัม  หรือทุกๆ 

                          ๕๐๐  ลิตร หรือเศษของ  ๗๕  กิโลกรัม  หรือ  ๕๐๐  ลิตร 
                                                                                                       หน่วยละ 

อตัราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
            ใบอนุญาตด าเนินกิจการโดยท าเป็นธุรกิจหรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

             ดว้ยการคิดค่าบริการ 
(ก) รับท าการเก็บ  และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป ฉบบัละ 
(ข) รับท าการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยทัว่ไป         ฉบบัละ 
(ค) รับท าการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเช้ือ               ฉบบัละ 
(ง) รับท าการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ                             ฉบบัละ 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

 
 

๔๐๐ 

 

 

๔๐๐ 

 

 

 
 

๒,๕๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 



 

 

แบบ  สม.  ๓ 
 
เลขท่ีรับ................../..............                                                                                         เลขท่ี........................... 

ค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เขียนท่ี  ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน 

วนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ขา้พเจา้.....................................................................อาย ุ.....................ปี  สัญชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอยื่นค าร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยประเภท............................................................................ต่อ  นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  โดยใช้ช่ือ
กิจการวา่ .....................................................................  จ  านวนคนงาน ..................................... คน ตั้งอยู ่ ณ  
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้  คือ 
  ๑.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๒.ส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๓.ส าเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถา้มี) 
  ๔.บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
  ๕.ตวัอยา่งหนงัสือสัญญาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
  ๖.ใบยนิยอมใหทิ้้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
  ๗.ใบอนุญาตฉบบัเดิม 
  ๘. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

  ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

                                      (ลงช่ือ).........................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

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



 

 

แบบ  สม.  ๑ 

 

เลขท่ีรับ................../..............                                                                                         เลขท่ี........................... 
ค าขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 

เขียนท่ี  ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน 

วนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ขา้พเจา้.....................................................................อาย ุ.....................ปี  สัญชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอยื่นค าร้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยประเภท............................. ...............................................ต่อ  นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  โดยใช้ช่ือ
กิจการวา่ .....................................................................  จ  านวนคนงาน ..................................... คน ตั้งอยู ่ ณ  
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้  คือ 
  ๑.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต 
  ๒.ส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้อรับใบอนุญาต 

  ๓.ส าเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถา้มี) 
  ๔.บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ 
  ๕.ตวัอยา่งหนงัสือสัญญาระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
  ๖.ใบยนิยอมใหทิ้้งส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย 
  ๗. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 
 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

   
ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบค าขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

                                       
                                       (ลงช่ือ).........................................................ผูข้อรับใบอนุญาต 

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



 
 

 
แบบ  สม.  ๒ 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกจิการ  รับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

เล่มท่ี......................เลขท่ี.....................ปี................... 

  อนุญาตให.้..............................................................อาย ุ.....................ปี  สัญชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................  โทรสาร .......................................................................... 
  ข้อ ๑. ประกอบกิจการ  รับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยประเภท
............................................................................ ค่าธรรมเนียม ...............................................................  บาท 
ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี ................ เลขท่ี .................ลงวนัท่ี.................เดือน………………. พ.ศ. ....................... 
โดยใชช่ื้อกิจการวา่ .....................................................................  จ  านวนคนงาน ..................................... คน 
ตั้งอยู ่ณ อยูบ่า้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี....................ตรอก/ซอย.........................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................  โทรสาร  ......................................................................... 
  ขอ้  ๒.  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไข   ดงัต่อไปน้ี 
  (๑.)ตอ้งปฏิบติัตามเทศบญัญติัเทศบาลต าบลนาใน วา่ดว้ย การเก็บ  ขน  หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยเคร่งครัด 
  (๒.)ปฏิบติัตามกฎระเบียบ/หลกัเกณฑ์/ขอ้ก าหนด/ขอ้กฎหมาย/ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
โดยเคร่งครัด 
  (๓.)ปฏิบติัตามค าสั่งเจา้พนักงานสาธารณสุขหรือผูซ่ึ้งได้รับการแต่งตั้งจากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ิน  โดยเคร่งครัด 
  (๔.)ตอ้งให้ความร่วมมือกบัเทศบาลต าบลนาในตามท่ีเทศบาลต าบลนาในร้องขอโดยไม่มี
ขอ้แมใ้ดๆทั้งส้ิน 
  ใบอนุญาตฉบบัน้ีใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี....................เดือน.............................พ.ศ. .................... 
                                                              ออกให ้ ณ  วนัท่ี....................เดือน..........................พ.ศ. .................... 

ลงช่ือ..................................................                                       ลงช่ือ....................................................... 
        (................................................)                                               (.....................................................) 
                            ผูรั้บเงิน                                                      นายกเทศมนตรีต าบลนาใน/เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ค าเตอืน  ๑.ตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวใ้นท่ีเปิดเผย  เห็นไดง่้าย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
              ๒.ตอ้งต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ ก่อนไม่นอ้ยกวา่  ๑๕  วนั  มิฉะนั้น  ตอ้งช าระ  
                   ค่าปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๒๐ 
 



 
  

แบบ  สม.  ๔ 
 
เลขท่ีรับ................../..............                                                                                         เลขท่ี........................... 

ค าขออนุญาตการต่างๆ 
ใบอนุญาตประกอบกจิการ  รับท าการเกบ็  ขน  หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 
เขียนท่ี  ส านกังานเทศบาลต าบลนาใน 

วนัท่ี......................เดือน.........................................พ.ศ.  .................... 

  ขา้พเจา้.....................................................................อาย ุ.....................ปี  สัญชาติ.................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี ....................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
ใชช่ื้อกิจการวา่ .....................................................................  จ  านวนคนงาน ..................................... คน 
ตั้งอยู ่ณ อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี .................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์.................................................................โทรสาร............................................................................. 
  ขอยืน่ค  าร้องขอ  ต่อ  นายกเทศมนตรีต าบลนาใน  ดว้ยขา้พเจา้มีความประสงค ์
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
  พร้อมค าขอน้ี  ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารและหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้  คือ 
  ๑.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจของผูข้ออนุญาต 
  ๒.ส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูข้ออนุญาต 
  ๓.ส าเนาใบทะเบียน  นิติบุคคล  (ถา้มี) 
  ๔. ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบค าขอน้ีเป็นจริงทุกประการ 

 
                                                                   (ลงช่ือ)............................................................ ผูข้ออนุญาต 
                                                                              (........................................................) 
 
 



 
เลขท่ีค าร้อง.........../............                                                                                                            แบบ  สม  ๕ 
 

ค าร้องขอให้เทศบาลต าบลนาในวางถังขยะ 
 

                                    เขียนท่ี    ส านกังานเทศบาลนาใน 

  วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ................. 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 

                          ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว......................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................ถนน.....................................หมู่ท่ี..........................บา้น....................................
ต าบล...............................อ  าเภอ.........................จงัหวดั......................  เบอร์โทรศพัท ์ ...................................    
                          มีความประสงคข์อใหเ้ทศบาลต าบลนาในไปวางถงัขยะ เพื่อเก็บขยะและขนขยะหรือมูลฝอย
จ านวน...........................  ถงั  โดยยนิยอมเสียค่าธรรมเนียม  ในการเก็บและขนขยะหรือมูลฝอยในอตัราเดือน
ละ ..................... บาท   รวมเป็นเงิน............................บาท 
                          
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                                               (ลงช่ือ)...................................................................ผูข้อ 
                                                                                             (.............................................................) 

เรียน  ปลดัเทศบาลต าบลนาใน                                                   เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
          เพื่อโปรดทราบ                                                                             เพื่อโปรดทราบ 
            ........................................                                                     …………………………… 
            ........................................                                                     …………………………... 
                                                
       ………………………………….                                              …………………………… 
     (................................................)                                                     (นายไกรทอง  ศิริบ ารุง) 
     ผอ. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม                                                      ปลดัเทศบาลต าบลนาใน 

ค าสั่ง 
............................................. 
............................................. 

 
        (นายบุญรัก  ทศัมี) 
 นายกเทศมนตรีต าบลนาใน   
    

 



 

 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบการพอสังเขป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


