
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การกาํจดัส ิ�งปฏกิลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๘ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยากระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิ+มเตมิจนถงึ(ฉบับที+ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ความ
วา่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพื+อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดเ้ทา่ที+ไม่
ขดัหรแืยง้แตก่ฎหมาย เพื+อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามอํานาจหนา้ที+ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืเมื+อมกีฎหมายบญัญัตใิห ้
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลออกขอ้บัญญัตหิรอืใหม้อํีานาจออกขอ้บัญญัต ิในการนี7จะกําหนดคา่ธรรมเนยีมที+จะเรยีกเก็บหรอื
กําหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แตม่ใิหกํ้าหนดโทษปรับเกนิหนึ+งพันบาท เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอื+น 
 
ประกอบพระราชบัญญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ ความวา่เพื+อประโยชนใ์นการกํากบัดแูลการประกอบกจิการที+
ประกาศตามมาตรา ๓๑ ใหร้าชการสว่นทอ้งถิ+นมอํีานาจออกขอ้กําหนดของทอ้งถิ+น 
 
โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื+อนไข ดงันี7 
 
 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประชาสมัพันธ ์กําหนดระยะเวลาการขอใบอนุญาต ขั 7นตอน วธิกีาร และอัตราคา่ธรรมเนยีม
ใบอนุญาต 
 แจง้ใหผู้ป้ระกอบกจิการกําจัดสิ+งปฏกิลูและมูลฝอยเพื+อยื+นคําขอรับใบอนุญาต 
 
 
(แบบ สม.๑) 
 
 
 ผูป้ระกอบกจิการกําจัดสิ+งปฏกิลูและมูลฝอย ตอ้งมารับใบอนุญาต พรอ้มชาํระคา่ธรรม ภายใน ๓๐ วนั นับแตไ่ดรั้บ
หนังสอืแจง้จากเจา้พนักงานทอ้งถิ+น 
 ผูป้ระกอบกจิการกําจัดสิ+งปฏกิลูและมูลฝอย ผูป้ระสงคต์อ่ใบอนุญาตฯ จะตอ้งยื+นแบบคําขอตอ่ใบอนุญาตตอ่เจา้
พนักงานทอ้งถิ+น (แบบ สม.๓) กอ่นใบอนุญาตสิ7นอายุ 
 กรณีใบอนุญาตสญูหาย ถกูทําลาย หรอืชาํรุด ใหย้ื+นใบแทนใบอนุญาต(แบบ สม.๔) ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ+น ภายใน 
๑๕ วนั นับแตท่ราบเหต ุ
 หากผูป้ระกอบกจิการกําจัดสิ+งปฏกิลูและมูลฝอย ยกเลกิกจิการ ใหย้ื+นคํารอ้งบอกเลกิกจิการตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ+น 
(แบบ สม.๔) 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
ที+ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย 
221 หมูท่ี+ 1 ตําบลจําป่าหวาย  
อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท/์โทรสาร : 0 5445 3081 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั7นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 

ลําดบั ข ั7นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) - 0 วนั องคก์ารบรหิารสว่น



ลําดบั ข ั7นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

ผูป้ระกอบกจิการฯ ยื+นแบบคําขอรับใบอนุญาต (แบบ สม.๑) 
กอ่นดําเนนิกจิการ 
(หมายเหต:ุ -) 

ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ
เมอืงพะเยา จังหวดั

พะเยา 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้พนักงานทอ้งถิ+นหรอืผูไ้ดรั้บมอบหมายตรวจสอบ/พจิารณา
ออกใบอนุญาต ภายใน 5 วนั 
(หมายเหต:ุ -) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมพรอ้มรับใบอนุญาต
(แบบ สม.๒) ภายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บหนังสอืแจง้อนุญาตจาก
เจา้พนักงานทอ้งถิ+น 
(หมายเหต:ุ -) 

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
4) - 

การขอตอ่ใบอนุญาต ตอ้งยื+นคําขอตอ่ใบอนุญาต (แบบ สม.๓) 
กอ่นใบอนุญาตเดมิสิ7นอายุ 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
5) - 

การยกเลกิกจิการ ใหย้ื+นแบบคําขอยกเลกิกจิการ(แบบ๔) 
(หมายเหต:ุ -) 

0 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ใบมอบอํานาจใหผู้อ้ ื�นทําการแทน สญัญาเชา่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่เก็บและขนอุจจาระหรอืสิ�งปฏกิูลคร ั7งหนึ�ง ๆ ลูกบาศกเ์มตรแรก
หรอืไมถ่งึลกูบาศกเ์มตรแรก ลกูบาศกเ์มตรละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
 
 

2) ลกูบาศกเ์มตรตอ่ไป ลกูบาศกเ์มตรละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
 
 

3) เศษไม่ถงึครึ�งลูกบาศกเ์มตรหรือเกนิครึ�งลูกบาศกเ์มตรให้คดิ
เทา่กบัหนึ�งลกูบาศกเ์มตร ลกูบาศกเ์มตรละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

4) รบัทําการเก็บขนสิ�งปฏกิลูและขยะมูลฝอย ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 
 

5) รบัทําการกําจดัสิ�งปฏกิลูและขยะมูลฝอย ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
 
 

6) ใหบ้รกิารสขุาช ั�วคราว ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

7) ใหบ้รกิารต ั7งหอ้งสขุาภบิาลช ั�วคราว ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย โทรศพัท/์โทรสาร ๐๕๔ ๔๕๓-๐๘๑  เว๊ปไซต ์www.Jampawai.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบ สม.1 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบ สม.2 

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบ สม.3 

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบ สม.4 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 


