
 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  วาดวยการจัดการ  

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนและนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริการสวนตําบลนางตะเคียนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  การสุขาภิบาลมูลฝอย  

พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 



 หนา   ๑๗๖ 
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  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  

ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

  “มูลฝอยนํากลับมาใชใหม”  หมายความวา  มูลฝอยทั่วไปท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม

หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมได  เชน  แกว  กระดาษ  โลหะ  พลาสติก   

  “มูลฝอยที่ เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  หมายความวา  มูลฝอยท่ีเปนพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนตามกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “น้ําชะมูลฝอย”  หมายความวา  ของเหลวที่ไหลชะผานหรือของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอย

ซึ่งอาจประกอบดวยสารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารท่ีใชเปนที่

อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ  ๖  การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน   

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  อาจรวมกับหนวยงาน

ของรัฐหรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได   

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  อาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งแทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรืออาจอนุญาต 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหบุคคลใดเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ 

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้  และขอ  ๑๐  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการ

แทนหรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  และระเบียบปฏิบัติได 

ตามความจําเปน   

ขอ  ๘  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน 

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลนางตะเคียน  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแก 

องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตรา

คาธรรมเนียมการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนจะตองดําเนินการ 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ขอ  ๙  เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับในเขต  

องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ 

หรือทางสาธารณะ  นอกจากในที่ท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนจัดไวให 

  (๒)  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอย  หรือส่ิงเปรอะเปอนท่ีถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
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  (๓)  หามผูใดลักลอบ  หรือทําการถาย  เท  ทิ้ง  กอง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูล   

หรือมูลฝอยในอาคาร  สถานที่  หรือท่ีดินวางอันเปนของเอกชนทั้งของตนเอง  หรือบุคคลอื่น 

  (๔)  หามผูใดทําการขน  คุย  เขี่ย  หรือขุดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ  รถขน   

เรือขน  หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เวนแตจะเปนการกระทํา

ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนในการปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (๕)  หากผูครอบครองอาคาร  สถานท่ี  หรือที่ดินวางเปลาปลอยใหมีมูลฝอยสะสมจน

กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ  ผูครอบครองอาคารหรือที่ดินวางเปลานั้นจะตองทําการจัดเก็บ  ขน   

และกําจัดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 

ระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  หากผูครอบครองอาคาร  สถานที่  หรือที่ดิน

วางเปลานั้นยังคงเพิกเฉย  ละเลย  หรือกระทําการไมแลวเสร็จโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ให เจาหนาท่ีของ 

องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ 

จากสถานที่ดังกลาว  และผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือที่ดินวางเปลานั้นตองเสียคาธรรมเนียม 

ตามอัตราที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้   

   (๖)  หามเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม  ทิ้ งกากอุตสาหกรรม   

และของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอยท่ัวไป 

ขอ  ๑๐  หามผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ

หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๑๑  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบล

นางตะเคียนจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
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  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยท่ัวไปท่ีไดรับใบอนุญาต 

และมีการดําเนินกิจการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลโดยมีหลักฐานสัญญาวาจางระหวางผูขนกับผูกําจัดมูลฝอย 

  (๕)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยท่ีแสดงรายละเอียดขั้นตอน 

การดําเนินงาน  ความพรอมดานกําลังคน  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  และวิธีการบริหารจัดการ 

  (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ประกาศ

กําหนด 

ขอ  ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

         (๑.๑.๑)  ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

         (๑.๑.๒)  สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกูลตองปกปดมิดชิดสามารถ  

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด-เปดอยูดานบน 

         (๑.๑.๓)  มีปมดูดส่ิงปฏิกูลและติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลดวย 

         (๑.๑.๔)  ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

         (๑.๑.๕)  มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

         (๑.๑.๖)  ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล 

ใหรูวาเปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวย 

ตัวอักษรไทยซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจนตามที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนประกาศกําหนด 

     (๑.๒)  ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขงสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑.๓)  กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเองตองแสดงหลักฐานวาจะนํา 

ส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

   (๒)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๒)  มีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล 

         (๒.๒.๑)  ที่ไมกอใหเกิดปนเปอนหรือการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังพ้ืนดิน    

แหลงน้ํา  น้ําใตดิน  พืชผลทางการเกษตร 

         (๒.๒.๒)  ไมเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

         (๒.๒.๓)  ไมเปน ที่นารัง เกียจ  ไมกอใหเกิดกลิ่น เหม็น   สกปรก 

หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ  

   (๓)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  หลักเกณฑดานยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีลักษณะ  ดังนี้   

         (๓.๑.๑)  ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน  ไมรั่วซึม  มีลักษณะ

ปกปดเปนแบบที่งายตอการบรรจุ  ขนถาย  และทําความสะอาดงาย 

         (๓.๑.๒)  มีการปองกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย 

เพ่ือมิใหรั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน  และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

         (๓.๑.๓)  มีสัญลักษณหรือสัญญาณไฟวับวาบติดไวประจํายานพาหนะ

ชนิดไมกอใหเกิดความรําคาญและสามารถมองเห็นไดในระยะไกล  เปดใหสัญญาณขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

         (๓.๑.๔)  ยานพาหนะขนมูลฝอยตองมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน  

ระดับท่ีขนถายมูลฝอยใสในตัวถังยานพาหนะตองไมสูงเกินไป  หรืออยูในระดับที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ของผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

     (๓.๒)  หลักเกณฑดานผูขับขี่และผูปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 

         (๓.๒.๑)  ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานในขณะทําหนาที่เกี่ยวกับเก็บ  ขนมูลฝอย 

   (๔)  ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๑)  มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ีใชกําจัดมูลฝอย 

     (๔.๒)  หลักเกณฑดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยตองกําจัดมูลฝอยโดยวิธีใด 

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้  แตวิธีการนี้ไมนําไปใชกับมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชนและของเสียอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือเวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

         (๔.๒.๑)  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

         (๔.๒.๒)  การเผาในเตาเผา 

         (๔.๒.๓)  การหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ 

         (๔.๒.๔)  การจัดการแบบผสมผสาน 

         (๔.๒.๕)  วิธี อื่ นตาม ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

     (๔.๓)  ตองทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องตนกอนทําการกอสราง

ระบบกําจัดมูลฝอย  และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแตละวิธีใหเปนไปตาม

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยเพ่ือปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     (๔.๔) การกําจัดมูลฝอยตองไมสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม   

ซึ่งมีวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

         (๔.๔.๑)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตอง

ดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

         ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสมไมตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นที่  ๑  และชั้นที่  ๒  

หางจากสนามบิน  บอน้ําดื่ม  โรงงานผลิตน้ําประปา  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือแหลง

ทองเท่ียวอื่น ๆ  ในกรณีเปนพ้ืนท่ีลุมท่ีมีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลัน  หรือน้ําปาไหลหลากตองมีมาตรการปองกัน

และแกไขเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         ๒)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ  จัดเปน

พ้ืนท่ีสําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการฝงกลบ 

และปญหากล่ินรบกวน 

         ๓)  มีระบบปองกันการปนเปอนของน้ําใตดินจากน้ําชะมูลฝอย  โดยมี 

การบดอัดกนบอดานลางและดานขางใหแนนและปูดวยแผนวัสดุกันซึม 

         ๔)  มีระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจากกนบอเพ่ือสงไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย 

ท่ีสามารถปองกันการปนเปอนน้ําใตดิน  และมีกระบวนการบําบัดน้ําชะมูลฝอย  ใหไดมาตรฐานน้ําท้ิง 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

         ๕)  มีการกลบทับหนามูลฝอยรายวันดวยดินหรือวัสดุกลบทับอื่น   

และปดการฝงกลบเมื่อบอฝงกลบเต็ม  โดยปดทับหนาบอฝงกลบดวยดินหนาอยางนอย  ๖๐  เซนติเมตร  

หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  รวมทั้งไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

         ๖)  มีการปองกันกล่ิน  การปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนาโรค 

         ๗)  ตองมีระบบรวบรวมและระบายกาซออกจากหลุมฝงกลบและมีระบบ

เผาทําลายกาซ  หรือมีระบบการนํากาซไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงหรือใชประโยชนอยางอื่น 

         ๘)  มีบอสําหรับตรวจสอบการปนเปอนของน้ําใตดิน  และในระหวาง      

การดําเนินการฝงกลบใหรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทุก  ๖  เดือน  กรณีที่มีการปดบอฝงกลบ

แลวใหมีการตรวจสอบ  ปละ  ๑  ครั้ง  ติดตอกันเปนระยะเวลา  ๕  ป 

         (๔.๔.๒)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการเผาในเตาเผาตองดําเนินการให      

ถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

         ๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความใน  ๔.๓  

มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเผามูลฝอย  มีการระบายอากาศและแสงสวางท่ีเพียงพอ 

ตอการปฏิบัติงาน 



 หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         ๒)  มีท่ีพักรวมมูลฝอยที่ตองดวยสุขลักษณะ  ดังนี้ 

          (ก)  เปนอาคารหรือเปนหองแยกเปนสัดสวนเฉพาะสามารถบรรจุ 

มูลฝอยไดไมนอยกวา  ๒  วัน  มีการแยกเก็บมูลฝอยเปนสัดสวน  ตั้งอยูในสถานที่สะดวกตอการเก็บ

รวบรวม  ขนถาย  อยูหางจากแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและสถานท่ีประกอบอาหาร 

          (ข)  พ้ืน  ผนัง  เรียบ  ทําดวยวัสดุท่ีทนทาน  ทําความสะอาดงาย   

มีลักษณะ  ปดมิดชิด  สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  การระบายอากาศดี 

          (ค)  มีรางหรือทอระบายน้ําทิ้ง  เชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย   

เวนแตอาคารไมถูกบังคับใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

          (ง)  ประตูกวางเพียงพอใหสามารถเคล่ือนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

          (จ)  มีการกําหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่ พักรวมมูลฝอย 

มีขอความที่มีขนาดเห็นไดชัดเจนวา  “ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป”  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

อยางสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ  ๑  ครั้ง 

         ๓)  มีพ้ืนที่ฉนวนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานท่ีเผามูลฝอยจัดเปน

พ้ืนที่สําหรับปลูกตนไม  ถนน  รางระบายน้ําผิวดิน  เพ่ือลดปญหาดานทัศนียภาพจากการเผาและปญหา

กล่ินรบกวน 

         ๔) ตองเผามูลฝอยท่ีอุณหภูมิ ไมต่ํ ากวา   ๘๕๐  องศาเซลเซียส   

และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปลอยออกจากปลองเตาเผามูลฝอยใหไดมาตรฐานควบคุมการปลอย

ทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

         ๕) มี การปองกันก ล่ิน   การป ลิวของมูลฝอย  ฝุ นละอองจาก 

การดําเนินงาน  ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชน  

ตลอดจนไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

         ๖) มีการบําบัดน้ําเสียจากระบบกําจัด  และน้ําเสียใด ๆ  ท้ังหมด 

ที่เกิดขึ้นภายในสถานท่ีกําจัดใหไดมาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         ๗)  มีการกําจัดเถาหนัก  โดยใชวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่มี    

การปองกันน้ําชะขี้เถาปนเปอนแหลงน้ําผิวดินและใตดิน  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาหนักที่มี 

การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีมาตรการในการนําขี้เถาหนักออกไปกําจัดเปนประจํา 

         ๘)  มีการกําจัดขี้เถาเบาโดยใชวิธีการฝงกลบอยางปลอดภัยตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ  และตองมีพ้ืนที่สําหรับเก็บขี้เถาเบาท่ีมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และมีมาตรการ

ในการนําขี้เถาเบาออกไปกําจัดเปนประจํา 

         (๔.๔.๓)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการหมักทําปุยและการหมักทํากาซชีวภาพ

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ดังนี้ 

         ๑)  สถานที่ตั้งเหมาะสม  ใหเปนไปตามผลการศึกษาตามความใน  ๔.๓ 

         ๒)  อาคารคัดแยกมูลฝอย  มีขนาดพ้ืนท่ีเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอย 

ที่นํามาหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ  มีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

         ๓)  มีระบบบําบัดกล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคาร

ระบบหมักทําปุย 

         ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน      

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

         ๕)  มูลฝอยจากการคัดแยกสวนที่หมักทําปุยหรือหมักทํากาซชีวภาพไมได

ตองมีระบบกําจัดหรือสงไปกําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  หรือการเผาในเตาเผา   

หรืออาจมีการนํามูลฝอยนํากลับมาใชใหมไดไปใชประโยชน 

         ๖)  ตองบําบัดน้ําชะมูลฝอย  น้ําเสียจากสถานท่ีคัดแยกและสถานท่ีหมัก

ทําปุยหรือทํากาซชีวภาพใหไดคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

         ๗)  กรณีหมักทํากาซชีวภาพ  บอหมักตองเปนระบบปด  มีการนํากาซชีวภาพ

ไปใชประโยชน  และมีระบบเผากาซท้ิงกรณีระบบการใชประโยชนจากกาซชีวภาพหยุดการทํางาน 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         (๔.๔.๔)  การกําจัดมูลฝอยดวยวิธีการแบบผสมผสาน  ซึ่งระบบกําจัดใช

วิธีการกําจัดมากกวา  ๑  วิธีตามความใน  (๔.๓)  ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะและมีหลักเกณฑ  ดังนี้ 

         ๑)  สถานท่ีตั้งเหมาะสม  มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยที่กําจัด 

         ๒)  ในกรณีท่ีมีอาคารคัดแยกมูลฝอย  และอาคารอื่น ๆ  ของระบบกําจัด

มูลฝอยตองมีการระบายอากาศและแสงสวางในอาคารท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

         ๓) ตองมีระบบบําบัดก ล่ินจากมูลฝอยในอาคารคัดแยกมูลฝอย 

และอาคารอื่น ๆ 

         ๔)  มีระบบปองกันการปลิวของมูลฝอย  ฝุนละอองจากการดําเนินงาน  

ความส่ันสะเทือน  เสียงดังรบกวน  เหตุรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชน  ตลอดจน 

ไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

         ๕)  ในกรณีท่ีมีหรือใชระบบกําจัดโดยการเผาในเตาเผาดําเนินการเผาให

ตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑ  ตามความใน  (๔.๓.๒) 

         ๖)  ในกรณีที่มีหรือใชระบบกําจัดโดยการหมักทําปุยหรือทํากาซชีวภาพ

จะตองดําเนินการใหตองดวยสุขลักษณะและหลักเกณฑตามความใน  ๔.๔.๓ 

     (๔.๕)  หลักเกณฑดานคุณสมบัติผูปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

         (๔.๕.๑)  ตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม  กํากับในการจัดการมูลฝอย    

อยางนอย  ๒  คน  โดยคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรในดานสาธารณสุข  ดานสุขาภิบาล  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอมดานใดดานหนึ่ง  

สวนอีกคนหนึ่งตองมีคุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรในดานสุขาภิบาล  วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  หรือวิศวกรรมเครื่องกลดานใดดานหนึง่  เวนแต

จะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

         (๔.๕.๒)  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีกําจัดมูลฝอยตองไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําปและผานการฝกอบรมใหมีความรูดานสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางาน 

         (๔.๕.๓)  ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสม

สําหรับผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอย  รวมท้ังอุปกรณหรือเครื่องมือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การปฏิบัติงานมีอุปกรณและเครื่องมือปองกันอัคคีภัย  ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไวในบริเวณ

สถานที่กําจัดมูลฝอยดวย 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให      

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๔  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง      

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ  ๑๕  ในการดําเนินกิจการผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

   (๑)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

     (๑.๑)  ขณะทําการดูดส่ิงปฏิกูลตองควบคุมให ผูปฏิบัติงานสวมเ ส้ือคลุม   

ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๑.๒)  ทําความสะอาดทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  โดยหลังจากดูดส่ิงปฏิกูล

เสร็จแลว  ใหทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพ่ือลางภายในทอหรือสายที่ใชดูดส่ิงปฏิกูล  และทําความสะอาด

ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลดานนอกท่ีสัมผัสส่ิงปฏิกูลดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

     (๑.๓)  ทําความสะอาดยานพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยทิ้งสูสาธารณะ 

     (๑.๔)  กรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลหกเรี่ยราด  ใหทําการฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  แลวทําการลางดวยน้ําสะอาด 

     (๑.๕)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานขนถายส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๒)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

     (๒.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

     (๒.๒)  ขณะปฏิบัติงานตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนังยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๒.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๓)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนมูลฝอย 

     (๓.๑)  ขณะทําการเก็บ  ขนมูลฝอยตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  

และรองเทาหนัง  ยางหุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจาก

เสร็จส้ินการปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๓.๒)  ทําความสะอาดพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยวันละ  ๑  ครั้ง  

หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยแลว  สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการลางตองไดรับการบําบัด 

หรือกําจัดดวยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะกอนปลอยท้ิงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

     (๓.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยตกหลนบนทางสาธารณะใหจัดการเก็บใหเรียบรอย 

     (๓.๔)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานเก็บ  ขนมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

   (๔)  ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
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     (๔.๑)  ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของระบบกําจัด 

     (๔.๒)  ตองควบคุมใหผูปฏิบัติงานสวมเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  และทําความสะอาดเส้ือคลุม  ถุงมือยาง  และรองเทาหนังยางหลังจากเสร็จส้ิน 

การปฏิบัติงานประจําวัน 

     (๔.๓)  มีการตรวจสุขภาพแกผูปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

     (๔.๔)  ใหนําความในขอ  ๑๑  (๔)  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓    

ขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ี

คางชําระ  เวนแตผูไดรบัใบอนญุาตจะไดบอกเลิกการดาํเนินกจิการนั้นกอนถึงกาํหนดการเสียคาธรรมเนยีม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๘  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลนางตะเคียน   

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ   

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามที่องคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนกําหนด   
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ขอ  ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๓  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
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ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๒๔  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๖  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขน  

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  หรือเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ 

ของผูไดรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดย 

ไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามวิธีการท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

ประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๙  ผูใดที่รับอนุญาตเก็บ  ขน  หรือกําจัดมูลฝอยกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับให

ดําเนินการไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ  เมื่อตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
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ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียนเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมจิต  จริยประเสริฐสิน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนางตะเคียน 



 
 

บญัชอีตัราคาธรรมเนยีม 

ทายขอบญัญตัอิงคการบรหิารสวนตาํบลนางตะเคยีน 

เรือ่ง  การจดัการสิง่ปฏกิลูและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดบัที ่ ประเภท อตัราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

คาเก็บขนอจุจาระหรือส่ิงปฏิกลูครั้งหนึ่ง ๆ  คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ 
(เศษไมเกินครึง่ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึง่ลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่ง 
ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คากําจัดส่ิงปฏิกลูครั้งหนึ่ง ๆ  คิดในอัตรา  ลูกบาศกเมตรละ  (เศษไมเกินครึง่ 
ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับครึง่ลูกบาศกเมตร  เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร   
ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร) 
คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 
๓.๑  คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดอืนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกนิ  ๕๐๐  ลิตร 
    ๓.๑.๑  วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                               เดือนละ 
    ๓.๑.๒  วันหนึ่งเกิน  ๒๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๔๐  ลิตร        เดือนละ 
    ๓.๑.๓  วันหนึ่งเกิน  ๔๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๖๐  ลิตร        เดือนละ 
    ๓.๑.๔  วันหนึ่งเกิน  ๖๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๘๐  ลิตร        เดือนละ 
    ๓.๑.๕  วันหนึ่งเกิน  ๘๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร      เดือนละ 
    ๓.๑.๖  วันหนึ่งเกิน  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๒๐๐  ลิตร    เดือนละ 
    ๓.๑.๗  วันหนึ่งเกิน  ๒๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๓๐๐  ลิตร    เดือนละ 
    ๓.๑.๘  วันหนึ่งเกิน  ๓๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๔๐๐  ลิตร    เดือนละ 
    ๓.๑.๙  วันหนึ่งเกิน  ๔๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๕๐๐  ลิตร    เดือนละ 
๓.๒  คาเก็บและขนมูลฝอยประจาํเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรขึ้นไป 
    ๓.๒.๑  วันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  เดือนละ 
    ๓.๒.๒  วันหนึ่งเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทกุ ๆ ลูกบาศกเมตร   
หรือเศษของลูกบาศกเมตร  เดอืนละ 
๓.๓  คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  เปนครั้งคราว 
    ๓.๓.๑  กรณีที่มีปริมาณไมเกิน  ๕๐๐  ลิตร        ครั้งละ 
    ๓.๓.๒  กรณีที่มีปริมาณเกนิ  ๕๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร  ครั้งละ 
    ๓.๓.๓  กรณีที่มีปริมาณเกนิ  ๑  ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนวย  ทกุ ๆ     
๑  ลูกบาศกเมตร  ในอัตราหนวย 
    ๓.๓.๔  เศษไมเกินครึง่ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนครึ่งหนวย  เศษเกินครึ่ง
ลูกบาศกเมตร  ใหคิดเปนหนึง่หนวย  หนวยละ 
อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการรับทําการเก็บ  ขน   
หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนดวย
การคิดคาบรกิาร  (ตอป) 
๔.๑  รับทําการเก็บขนส่ิงปฏิกลู                  ฉบับละ 
๔.๒  รับทําการเก็บขนและกําจดัส่ิงปฏิกูล      ฉบับละ 
๔.๓  รับทําการเก็บขนมูลฝอย                    ฉบับละ 
๔.๔  รับทําการเก็บขนและกําจดัมูลฝอย        ฉบับละ 

๒๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๕๐ 
๘๐ 

๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑๒๕ 
๒๔๕ 
๑๕๐ 

 
 

๒๔๕ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 



 

 
คําขอรบั 

 
เลขที่รับ.........../..............         เลขที่................... 
 

ใบอนญุาตประกอบกิจการรบัทาํการเกบ็  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏกิูลมูลฝอย 
โดยทําเปนธรุกิจ  หรือรบัประโยชนตอบแทนดวยการคดิคาบริการ 

 

เขียนที่……………………………………………………………… 

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

ขาพเจา………………………………………..............................................อายุ………………ป  สญัชาติ………………….
อยูบานเลขที่  ……………...หมูที่……...ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………………...……………ตําบล…………………
อําเภอ………………………จังหวัด……………………………………………….หมายเลขโทรศัพท……………………………………… 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ
หรือรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  ประเภท 
 [  ]  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่  ……………….……………………………..................................… 
 [  ]  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูที่  ……………………………………................…….. 
 [  ]  เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดที่  …..…………………………………………………….......................… 
 [  ]  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูที่  …………………………………………................….   
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  โดยใชช่ือสถานประกอบกิจการวา..............................................
จํานวนคนงาน............................คน  ต้ังอยูเลขที่.........................หมูที่..........................ตําบล..............................
อําเภอ...........................จังหวัด................................................โทรศัพท............................................................... 
 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังน้ี   

๑. สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  ของผูรับใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  คือ 

๓.๑. ………………………………………………………………………………………… 
๓.๒. ………………………………………………………………………………………… 
๓.๓. ......................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ สม. ๑ 



 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
    
 
 
 
 
    (………………………………….) 
      ตําแหนง ……………………………….  
    วันที่ ………/………/……… 
 

 

(ดานหลังคําขอรับใบอนญุาต) 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
  (ลงช่ือ) ……………………………………  ผูขอรับใบอนุญาต 
   (…….…………………………….) 

 
ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี  
..............................................................................................................................................…….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 (  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ  
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
   (ลงช่ือ) …………………………………….เจาพนักงานสาธารณสุข 
    (………………………………….) 
   ตําแหนง ………………………….................…….   

    วันที่  ………/……......…/……............. 
 
    
 
 (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 (  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 (ลงช่ือ) ……………………………………….  เจาพนักงานทองถิ่น 

             



 

  

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนที่…………...........………………………………… 

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

 ขาพเจา……………………….............................................………………อายุ………………ป  สญัชาติ  ………………….  
อยูบานเลขที่……..........………หมูที…่…ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………………………….....ตําบล…………………
อําเภอ……………………จังหวัด…………………………………………..หมายเลขโทรศัพท  ……………………………………………… 

 ขอย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท  ……………………………………………………………………  
ตามใบอนุญาตเลมที ่ …………………เลขที…่…………../………….ออกใหเมื่อวันที่  ..…..…..เดือน..…………พ.ศ…….……….  
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 

 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังน้ี  คือ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัว  ……………………………………  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  คือ 

๓.๑  …………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒  …………………..………………………………………………………………………. 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

   (ลงช่ือ)  ……………………………………….……  ผูขอตออายุใบอนุญาต 
          (…………………………..……………….) 
 
 ความเหน็ของเจาพนกังานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน 
  จากการตรวจสอบสถานประกอบการ (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
  (  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
  (  )  เห็นสมควรไมอนุญาต 
    เพราะ  ……………………………………………………..............…. 
  ………………………………………………………………...........................                      (ลงชื่อ)..........................................  
……………………………………….........................................................          (…………………………....……….) 
    (ลงชื่อ)  ………………………………เจาพนักงานสาธารณสุข                   ตําแหนง..................................................   
              (………………………………)                            วันท่ี  …………/…………/………… 
    ตําแหนง  …………………............…………   
            วันท่ี  ….…./….…./…….. 

 
 
 
 
 
 

แบบ สม. ๒ 

 



 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเก็บ  ขน  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   

โดยทําเปนธุรกิจหรือรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 
 

เลมที ่ ................  เลขที ่ ........../............ 
  

อนุญาตให.....................................................สัญชาติ................อยูบานเลขที่................................ 
หมูที่............ตรอก/ซอย......................ถนน.......................ตําบล/แขวง.........................เขต/อําเภอ......................... 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท...............................โทรสาร............................. 
  ขอ  ๑)  ประกอบกิจการประเภท  การเก็บ  ขน  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
โดยใชช่ือสถานประกอบการวา.......................................อยูบานเลขที่......................................หมูที่........................ 
ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................เขต/อําเภอ..................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ................................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน.........................คน  ทั้งน้ี  ไดเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต..........................บาท..........  (...................................................................................................................) 
ใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................เลขที่.........../................ลงวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................. 
 

  ขอ  ๒)  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไวในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนางตะเคียน  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

  ขอ  ๓)  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปน้ี 
   ๓.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  เรื่องการกําจัด  
สิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  พ.ศ. ๒๕๕๙  และปฏิบัติตามอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  
รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน 
 

  ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดถึงวันที่..................เดือน.........................พ.ศ.  ............ 
 

ออกให  ณ  วันที่....................  เดือน  ......................  พ.ศ.....................   
 
    (ลงช่ือ) 
            (...........................................) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลนางตะเคียน  

                เจาพนักงานทองถิ่น 
 
คําเตือน  :  แสดงหนังสือรับรองการแจงน้ีไวในที่เปดเผย  ณ  สถานที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง 

 

 

 

แบบ สม. ๓ 

 



 

แบบ  สม. ๔ 

 

เลขที่รับ............./................        เลขที่..................... 

 

คาํขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการเก็บ  ขน  การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   
โดยทําเปนธุรกิจหรือรบัประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

                           เขียนที่............................................................   

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

 

ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................... 
  เปนบุคคลธรรมดา  อายุ.....................................ป  สญัชาติ...................................................................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่           อยูบาน/สํานักงานเลขที.่..............
หมูที.่........................ตรอก/ซอย....................................................ถนน........................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..............................โทรศัพท.............................โทรสาร..........................................   

�  เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................   
มีสํานักงานอยูเลขที.่...................หมูที.่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................   
ตําบล/แขวง  ...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท.......................................โทรสาร.........................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขอแจงมี  ดังน้ี   

๑.  ..............................................................อยูบานเลขที่........................หมูที.่..............................................
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................โทรศัพท..................................................
โทรสาร.......................................................................   
ไดขออนุญาต [  ]  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่  ……………….……………………………..................................… 
 [  ]  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยูที่  ……………………………………................……... 
 [  ]  เก็บขนมูลฝอยโดยมีแหลงกําจัดที่  …..……………………………………………………........................… 

 [  ]  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยูที่  …………………………………………................…...   
ใบอนุญาตเลมที่..............เลขที่...............ป...............โดยใชช่ือสถานประกอบการวา.................................................
สถานที่ต้ังเลขที่..............................หมูที.่......................ตรอก/ซอย.............................ถนน........................................
ตําบล...............................................อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................................  
โทรศัพท...........................................โทรสาร...............................................   
 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานทองถิ่นเน่ืองจากใบอนุญาต 

    สูญหาย   

       ถูกทําลาย   

    ชํารุดในสาระสําคัญ 



 

-  ๒  – 

   

พรอมทั้งไดแนบหลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณา  ดังน้ี   

 

  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต   

  ๒.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

 นิติบุคคล  (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   

  ๓.  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

 และผูรับมอบอํานาจ  (กรณีผูประกอบการไมสามารถมาย่ืนคําขอดวยตนเอง)   

  ๔.  สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตเดิม   

 สูญหาย 

       ๕.  ใบอนุญาตเดิม  กรณีที่ชํารุดในสาระสําคัญ   

       ๖.  อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………..….   

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

 

    ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ   

 

     

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

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

                              ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

     คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

         อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได 

         ไมอนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 

 

                    (ลงช่ือ)................................................เจาพนักงานทองถิ่น   

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