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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
เรื่อง   การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลศรีนคร  วาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย   

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  องคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีนครและนายอําเภอศรีนคร  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  เรื่อง  การจัดการ

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีนครตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีนครแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก  

หรือมีกล่ินเหม็น   

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ  ถุงพลาสติก

ภาชนะที่ใสอาหาร  เถา  มูลสัตว  ซากสัตว  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว  หรือที่อื่น  

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

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ การเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  

ใหเปนอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลศรีนครอาจรวมกับหนวยงานของรัฐ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรองคการบริหารสวนตําบลศรีนครอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

แทนภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใด 

เปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ

ประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการก็ได 

บทบัญญัติตามขอนี้และขอ  ๙  มิใหใชบังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน  แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย  และผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน

หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว  แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ  ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน 

หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดดําเนินกิจการโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน   

ดวยการคิดคาบรกิารในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  และระเบียบปฏิบัติไดตามความจําเปน 

ขอ ๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีซึ่งอยูในเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  ขน

หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศรีนครหรือเขตพ้ืนที่ที่องคการบริหาร 

สวนตําบลศรีนคร  มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนจะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการแกองคการบริหาร
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สวนตําบลศรีนคร  ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ทั้งนี้  การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  จะตองดําเนินการใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัด

ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  ในกรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใชบังคับ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  การจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) หามมิใหผูใดทําการถาย  เท  ทิ้ง  หรือทําใหมีขึ้นซึ่งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

ในที่หรือทางสาธารณะ  เปนตนวา  ถนน  ตรอก  ซอย  แมน้ํา  คู  สระน้ํา  บอน้ํา  เวนแตในท่ีซึ่งองคการบริหาร

สวนตําบลศรีนครจัดไวใหโดยเฉพาะ 

  (๒) หามมิใหผูใดนําส่ิงปฏิกูลไปในท่ีหรือทางสาธารณะ  เวนแตจะไดใสภาชนะ 

หรือที่เก็บมิดชิดไมใหมีส่ิงปฏิกูลหรือกล่ินเหม็นรั่วออกมาขางนอก 

  (๓) หามมิใหผูใดถาย  เท  ท้ิง  หรือทําใหมีซึ่งส่ิงปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย 

  (๔) หามมิใหผูใด  ทําการถาย  เท  ขน  หรือเคล่ือนยายส่ิงปฏิกูลในถังรับ  รถขน  เรือขน  

สถานที่เทเก็บหรือพักส่ิงปฏิกูลขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  เวนแตเปนการกระทําของพนักงาน

หรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 

  (๕) หามมิใหผูใด  ทําการขน  ถาย  เท  คุย  เขี่ย  ขุด  หรือเคล่ือนยายมูลฝอย 

ในท่ีรองรับ  รถขน  เรือขนหรือสถานที่พักมูลฝอยใด ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  เวนแต 

เปนการกระทําของพนักงานหรือเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 

  (๖) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองจัดใหมีที่รองรับส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

  (๗) ที่รองรับส่ิงปฏิกูลตองเปนภาชนะปดมิดชิด  ไมรั่ว  ไมซึม  และไมมีกล่ินเหม็น 

รั่วออกมาขางนอก  และที่รองรับมูลฝอยตองไมรั่ว  มีฝาปดมิดชิดกันแมลงและสัตวได  ตามแบบ 

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ 
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  (๘) เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ตองรักษาบริเวณอาคาร   

หรือสถานที่นั้นไมใหมีการถาย  เท  หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในประการที่ขัดตอสุขลักษณะ 

  (๙) หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย  อันอาจทําใหเกิดมลภาวะท่ีเปนพิษ  เชน  กล่ิน  ควัน  หรือแกส  เปนตน  เวนแตจะไดกระทํา 

โดยวิธีการท่ีถูกสุขลักษณะ  หรือกระทําตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๙ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคาร  สถานที่หรือบริเวณใด  ควรทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอยใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะย่ิงขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงเปนหนังสือไปยังเจาของ 

หรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน  หรือเมื่อได 

ทําการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย  กําหนดบริเวณที่ตองทําการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไมนอยกวาสามแหง  

เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันนับตั้งแตวันประกาศแลว  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  สถานที่   

หรือบริเวณใด ๆ  จะตองใหเจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแตฝายเดียวเทานั้น  เก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอยจากอาคาร  สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ  ซึ่งตนเปนเจาของหรือครอบครองอยู  โดยเสียคาธรรมเนียม

เก็บขนตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย

โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย 

  (๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๕) สําเนาเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๒ หากเปนบุคคลธรรมดาตองมีสัญชาติไทย  อายุไมต่ํากวา  ๒๐  ปบริบูรณในวันท่ีย่ืน 

คําขอรับใบอนุญาต  โดยตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย  และไมเคยตองรับโทษจําคุก

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  

รวมทั้งตองมีหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการในประเทศไทยในวงเงิน 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรอาจยกเวนไมตองใหมีหนังสือ

ค้ําประกันจากธนาคารก็ได 

ขอ ๑๓ หากเปนนิติบุคคลตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยมีวัตถุประสงค 

ในการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยดวย  โดยตองมีทุนจดทะเบียน 

ไมต่ํากวาจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูขอรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูล 

   ๑.๑ ตองมีพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  (รถดูดสวม)  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    ๑.๑.๑ ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก 

    ๑.๑.๒ สวนของรถที่ใชขนถายส่ิงปฏิกลูตองปกปดมดิชดิสามารถปองกนักล่ิน

และสัตวแมลงพาหะนําโรคได  มีฝาปด - เปดอยูดานบน 

    ๑.๑.๓ มีปมดูดส่ิงปฏิกูลชนดิเฮพวี ่ ดิวตี้  (Heavy  Duty)  คือปมสูบตะกอน

ที่สามารถสูบตะกอนของแข็งได  และติดตั้งมาตรวัดปริมาณของส่ิงปฏิกูลและอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 

    ๑.๑.๔ ทอหรือสายท่ีใชดูดส่ิงปฏิกูลตองอยูในสภาพท่ีดี  ไมรั่วซึม 

    ๑.๑.๕ มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    ๑.๑.๖ ตองจัดใหมีการแสดงขอความที่ตัวพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูลใหรูวา

เปนพาหนะขนถายส่ิงปฏิกูล  เชน  “รถดูดส่ิงปฏิกูล”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ชื่อหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการ  ดวยตัวอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตามที่

องคการบริหารสวนตําบลศรีนครกําหนด 
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   ๑.๒ ตอง จัดใหมี เ ส้ือคลุม  ถุ งมือยาง  รองเทาหนังยางหุม สูงถึ งแข ง   

สําหรับผูปฏิบัติงาน   

   ๑.๓ กรณีที่ไมมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลของตนเอง  ตองแสดงหลักฐานวา 

จะนําส่ิงปฏิกูลไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๒) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

   ๒.๑ หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๑ 

   ๒.๒ แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ดังตอไปนี้ 

    (ก) ประเภทของส่ิงปฏิกูลที่ตองการรับกําจัด 

    (ข) วิธีการกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (ค) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   ๒.๓ รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดส่ิงปฏิกูล 

    (ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานที่จะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ

และเงื่อนไขใด 

   ๒.๔ หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   ๒.๕ สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  หรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 

   ๒.๖ ตองมีระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล   
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    ๒.๖.๑ ระบบบําบดัส่ิงปฏิกูลโดยการหมักยอยสลาย  (Compostingand  

Digestion)  ประกอบดวยสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

     (ก) ถังหมักยอยสลาย  ประกอบดวย  ถังคอนกรีต  มีฝาปดมิดชิด  

ถังหมักแตละถังตองมีทอระบายอากาศ  ภายในถังหมักจะบรรจุส่ิงปฏิกูลที่ไดจากรถสูบส่ิงปฏิกูล 

ท่ีไปสูบมาจากสวมตามบานเรือนและอาคารตาง ๆ  แลวนํามาถายลงในถังหมักนี้ภายในถังหมัก 

จะเกิดการยอยสลายส่ิงปฏิกูลโดยแบคทีเรียชนิดที่ไมตองการออกซิเจน  (Anaerobic  Digestion)   

ทําการหมักอยางนอย  ๒๘  วัน  เพ่ือทําลายเชื้อโรค  พยาธิและไขพยาธิท่ีปะปนมากับส่ิงปฏิกูล 

     (ข) ลานทรายกรอง  ภายหลังจากส่ิงปฏิกูลและน้ําที่ทําการหมัก

ในถังหมักจนครบเวลาตามขอ  (๒.๖.๑)  แลว  จึงปลอยลงสูลานทรายกรองซึ่งจะทําหนาท่ีกรองส่ิงปฏิกูล

ใหเหลือตกคางอยูดานบนสวนน้ําก็จะซึมผานลานทรายกรองสูทอน้ําท้ิงดานลาง  เพ่ือรวบรวมนําไปสู 

บอพักน้ําเก็บไวรดตนไมหรือบําบัดกอนปลอยเปนน้าํทิ้งตอไป  สําหรับตะกอนท่ีกรองอยูดานบนลานทรายกรองนั้น

ใหตากแดดจนแหงสนิทเพ่ือเปนการฆาเชื้อโรคโดยแสงอาทิตยอีกขั้นหนึ่ง  จากนั้นจึงนําไปยอยหรือบด 

ใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใชเปนปุยตอไปโดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 

กระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

   ๒.๗ ตองจัดใหมีเส้ือคลุม  ผาปดปาก  ปดจมูก  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  มีอุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%) สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   ๒.๘ ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมหรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

  (๓) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย 

   ๓.๑ หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๑ 

   ๓.๒ แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  มูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (ก) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการเก็บ  ขน 

    (ข) วิธีการเก็บ  ขน  มูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (ค) วิธีการแยกหรือคัดเลือกมูลฝอยกอนการเก็บ  ขน  (ถามี) 
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    (ง) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตรายตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกายและทรัพยสิน  รวมท้ังสุขอนามัยของประชาชน 

    (จ) สถานที่และวิธีการ  ในการกําจัดมูลฝอยที่เก็บ  ขน 

   ๓.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับผูปฏิบัติงานและทรัพยสินที่จะใชในการดาํเนินกจิการขั้นตน  

ดังนี้ 

    (ก) จํานวนพนักงานที่คาดวาจะตองมี  และหนาที่โดยสังเขป 

    (ข) จํานวนและประเภทของยานพาหนะ  และอุปกรณท่ีใชในการเก็บ  ขน 

    (ค) สถานที่รวบรวมส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  (ถามี) 

   ทั้งนี้  ผูขออนุญาตตองระบุดวยวาทรัพยสินที่จะใชในการดําเนินกิจการดังกลาว  

ส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด  หรือส่ิงใดท่ีเปนกรรมสิทธิ์ 

ของบุคคลอื่นที่ผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาดวยวิธีการและเงื่อนไขใด 

   ๓.๔ หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   ๓.๕ ตองมีพาหนะเก็บ  ขน  มูลฝอย  ซึ่งมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

    ๓.๕.๑ ไดรับอนุญาตจากกรมขนสงทางบก 

     ๓.๕.๒ สวนของรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองปกปดมิดชิดสามารถ

ปองกันกล่ินและสัตวแมลงพาหะนําโรคได  และไมทําใหมูลฝอยหกลน  หรือปลิวฟุงกระจายขณะขนยาย 

    ๓.๕.๓ สวนของรถที่ใชเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองอยูในสภาพที่ดี  ไมรั่ว  ไมซึม 

    ๓.๕.๔ มีอุปกรณทําความสะอาดประจํารถ  เชน  ไมกวาด  น้ํายาดับกล่ิน

น้ํายาฆาเชื้อโรค  (เชน  ไลโซน  ๕%) 

    ๓.๕.๕ ตองมีขอความแสดงท่ีตัวรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  เพ่ือใหรูวา

เปนรถท่ีใชเก็บ  ขนมูลฝอย  เชน  “รถเก็บ  ขนมูลฝอย”  เปนตน  และตองแสดงเลขทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  ช่ือหนวยงานที่เปนผูออกใบอนุญาต  ชื่อบริษัทหรือเจาของกิจการดวยอักษรไทย 

ซึ่งมีขนาดที่เห็นไดชัดเจน  พรอมหมายเลขโทรศัพท  ไวทั้งสองดานของตัวรถ  โดยขนาดตัวอักษรตามที่

องคการบริหารสวนตําบลศรีนครกําหนด 

    ๓.๕.๖ สีของรถพาหนะเก็บ  ขนมูลฝอย  ตองกําหนดใหมีสีตางจาก 

รถเก็บขนมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
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   ๓.๖ ตองจัดใหมผีาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือสะทอนแสง  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

   ๓.๗ กรณีที่ไมมีระบบกําจัดมูลฝอยของตนเองตองแสดงหลักฐาน  (ใบนําสงมูลฝอย)  

วาจะนํามูลฝอยไปกําจัด  ณ  แหลงกําจัดที่ถูกสุขลักษณะแหงใด 

  (๔) ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 

   ๔.๑ หลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือแสดงการมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในขอ  ๑๑ 

   ๔.๒ แผนงานการดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย  ดังตอไปนี้ 

    (ก) ประเภทของมูลฝอยที่ตองการรับกําจัด 

    (ข) วิธีการกําจัดมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

    (ค) วิธีการปองกันไมใหเกิดอันตราย  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   

การควบคุมเหตุรําคาญ  ความปลอดภัยตอสุขภาพ  ชีวิตรางกาย  และทรัพยสิน  รวมทั้งสุขอนามัยของประชาชน 

   ๔.๓ รายละเอียดในการดําเนินกิจการ  ดังนี้ 

    (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่  ที่จะใชในการดําเนินกิจการกําจัดมูลฝอย 

    (ข) แบบแปลนและรายละเอียดของโรงงานกําจัดมูลฝอย 

    (ค) แสดงหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และโรงงานท่ีจะใช 

ในการดําเนินกิจการดังกลาว  วาเปนกรรมสิทธิ์ของผูขออนุญาตและโดยมีภาระติดพันหรือไมอยางใด 

หรือส่ิงใดที่เปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นท่ีผูขออนุญาตไดเชาหรือจะเชาหรือไดมาหรือจะไดมาดวยวิธีการ

และเงื่อนไขใด 

   ๔.๔ หลักฐานอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   ๔.๕ สถานที่ดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยตองตั้งอยูหางจากชุมชน  

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานท่ีราชการ  แหลงน้ําสาธารณะ  โดยใหคํานึงถึงการปองกัน 

มิใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมหรือเหตุรําคาญแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 
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   ๔.๖ ตองมีระบบกําจัดมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เชน  อาจจะเปนระบบเตาเผา  

(Incinerater)  หรือระบบฝงกลบ  (Sanitaly  Land - fill)  หรือระบบหมักเปนปุย  (Decompose)   

ซึ่งแตละระบบจะตองมีขอกําหนดหลักเกณฑที่ปองกันอันตรายตอสุขภาพของคนงานและประชาชน  

ขางเคียง  รวมทั้งการปองกันเหตุรําคาญดวยโดยการจัดวางระบบตองไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

กระทรวงสาธารณสุขและหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   ๔.๗ ตองมีผูควบคุมหรือดูแลหรือผูปฏิบัติงานที่มีความรูดานสุขาภิบาล  

ส่ิงแวดลอม  หรือดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

   ๔.๘ ตองจัดใหมีผาปดปาก  ปดจมูก  เส้ือคลุม  ถุงมือยาง  รองเทาหนังยาง 

หุมสูงถึงแขง  อุปกรณทําความสะอาด  เชน  ถังตักน้ํา  ไมกวาด  พล่ัว  น้ํายาดับกล่ิน  น้ํายาฆาเชื้อโรค  

(เชน  ไลโซน  ๕%)  สําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีนครเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ท ายข อบัญญัติ นี้ ใน วันที่ ม ารั บ ใบอนุญาต สําหรับกรณีที่ เปนการขอรับ ใบอนุญาตครั้ ง แรก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๙ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลศรีนคร 

ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูดําเนินกิจการตามขอบัญญัตินี้จะพึงเรียกเก็บคาบริการ 

จากผูใชบริการไดไมเกินอัตราคาบริการขั้นสูงตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่ สําคัญ  ใหผู ย่ืนคําขอ 

รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทแหงพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๔ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๕ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีการใหบริการเก็บ  

ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  หรือเขตพ้ืนที่การใหบริการของผูไดรับใบอนุญาต
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ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทน

ดวยการคิดคาบริการตองดําเนินการเก็บ  ขน  และกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใหถูกตองดวยสุขลักษณะ

ตามวิธีการที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๒๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลศรีนคร  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีนครรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเสริฐ  ดอนไพรวัลย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลศรนีคร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
เรื่อง  การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รายการ 
อัตรา 
(บาท) 

๑. อัตราคาเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   ๑.๑ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับอาคารหรือเคหะ  
     ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไมเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
   - วันหนึ่งไมเกิน  ๒๐  ลิตร                            เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน     ๒๐  ลิตร แตไมเกิน   ๔๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน     ๔๐  ลิตร แตไมเกิน   ๖๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน     ๖๐   ลิตร แตไมเกิน   ๘๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน     ๘๐   ลิตร แตไมเกิน ๑๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน   ๑๐๐   ลิตร แตไมเกิน ๒๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน   ๒๐๐   ลิตร แตไมเกิน ๓๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน   ๓๐๐   ลิตร แตไมเกิน ๔๐๐  ลิตร  เดือนละ 
   - วันหนึ่งเกิน   ๔๐๐   ลิตร แตไมเกิน ๕๐๐  ลิตร  เดือนละ 
  ๑.๒ คาเก็บและขนมูลฝอยประจําเดือน สําหรับตลาด โรงงานอุตสาหกรรม  
หรือท่ีมีมูลฝอยมาก 
     ท่ีมีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  ลิตรข้ึนไป 
   - วันหนึ่งไมเกิน  ๑  ลูกบาศกเมตร                 เดือนละ              
   - วันหนึ่งเกิน     ๑  ลูกบาศกเมตร  คาเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษ 
     ลูกบาศกเมตร                                        ลูกบาศกเมตรละ 
  ๑.๓ คาเก็บและขนมูลฝอยเปนครั้งคราวครั้งหนึ่ง ๆ 
   - ไมเกิน  ๑   ลูกบาศกเมตร                     ครั้งละ  
   - เกิน     ๑   ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตรหรือเศษลูกบาศกเมตร 
                                                        ลูกบาศกเมตรละ  
  ๑.๔ คาเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศกเมตร   
   - ลูกบาศกเมตรแรกและลูกบาศกเมตรตอไป ลูกบาศกเมตรละ  
   - เศษไมเกินครึ่งลูกบาศกเมตร 
   - เศษเกินครึ่งลูกบาศกเมตร  ใหคิดเทากับ  ๑  ลูกบาศกเมตร  
 
๒. อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
     อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ  รับทําการเก็บ  ขน หรือ  
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  หรือโดยรับประโยชนตอบแทนดวยการคิด
คาบริการ 
   ๒.๑ รับทําการเก็บ  ขนสงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย   ฉบับละ 
   ๒.๒ รับทําการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย             ฉบับละ     

 
 
 

๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑๕๐ 
 

๑๕๐ 
 

๒๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

 

 

 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 



 
แบบ ๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

      
                                                                       

                                                    ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

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

 
             ขาพเจา …………………………………… อายุ ........... ป สัญชาติ ................ อยูบานเลขท่ี .............. หมูท่ี .......... 
ตรอก/ซอย ................... ถนน ....................... ตําบล ...................... อําเภอ ........................ จังหวัด ............................. 
โทรศัพท ........................................... 
 
             ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (เก็บ ขน/กําจัด) (สิ่งปฏิกูล/มูลฝอย) ตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลศรีนคร พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
๓. ...................................................................................................................................... 
๔. ...................................................................................................................................... 
 
 

แผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
แบบ ๒ 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

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

              อนุญาตให ..................................................... สญัชาติ .............. บานเลขท่ี ............. หมู......... 
ถนน .................... ตรอก/ซอย ..................... ตําบล ...................... อําเภอ ......................... จังหวัด ............................. 
โทรศัพท ............................................ 
              ขอ ๑ ประกอบกิจการประเภท .....................................................................................................................
คาธรรมเนียม .................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี .........เลขท่ี ...........ลงวันท่ี ..........เดือน .............พ.ศ. .............. 
โดยใชชื่อประกอบการวา ................................................ จํานวนคนงาน ......... คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี ........ หมูท่ี ........... 
ตรอก/ซอย ............... ตําบล ................. อําเภอ ........ จังหวัด .........................โทรศัพท .............................................
โทรสาร ............................................... 
               ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาต ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
                    (๑) ............................................................................................................................. 
                    (๒) ............................................................................................................................. 
               ใบอนุญาตฉบับนี้ใชจนถึงวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 
                                   ออกให ณ วันท่ี ........... เดือน ................... พ.ศ. .................. 
 
                                                                           (ลงชื่อ) ......................................... 
                                                                              ( ...................................... ) 
                                                                                       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี.......เดือน ...... พ.ศ. ........... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี ...... เลขท่ี............ 
ลงวันท่ี ......./........../........... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
................................................... 
……………………………………….. 
 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 
      ........./......./.......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี........เดือน ........พ.ศ. ........... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี .........เลขท่ี ............ 
ลงวันท่ี ........../........../.......... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
................................................ 
..................................................... 
 
      เจาพนักงานทองถ่ิน 
     ........./......./.......... 

การตออายุใบอนุญาต 
ครั้งท่ี ............... 
ใหตออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันท่ี ....... เดือน ........พ.ศ. ......... 
คาธรรมเนียม ............... บาท 
ใบเสร็จเลมท่ี.......เลขท่ี .............. 
ลงวันท่ี ........../........../........... 
โดยมีเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังนี้ 
..................................................... 
..................................................... 
  
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
       ........./......./.......... 

                                                                                                                                                         
 
 
 



 
แบบ ๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการขน เก็บ กําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

                                                    
       ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 

ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
                                                         

                วันท่ี ...... เดือน ................... พ.ศ. ................ 
               
              ขาพเจา .............................................. อายุ .......... ป สัญชาติ .............. อยูบานเลขท่ี .......... หมูท่ี ........... 
ตรอก/ซอย ...................... ถนน ........................ ตําบล ....................... อําเภอ ....................... จังหวัด ......................... 
โทรศัพท .................................................... 
              ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลศรีนครพรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 
               ๑. .................................................................................................................................. 
               ๒. .................................................................................................................................. 
               ๓. .................................................................................................................................. 
               ๔. .................................................................................................................................. 
 
               ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                                                            (ลงชื่อ) ................................................. ผูขอตออายุใบอนุญาต 
                                                                 (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       
แบบ ๔ 

คําขออนุญาตการตาง ๆ 
 

             ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
ตําบลศรีนคร อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

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

              
                 ขาพเจา ..................................... อายุ .......... ป สัญชาติ ............ อยูบานเลขท่ี ................. หมูท่ี ........... 
ตรอก/ซอย ..................... ถนน .................... ตําบล ......................... อําเภอ ....................... จังหวัด ............................ 
โทรศัทพ ..................................................... 
                 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีนคร 
                 ดวย .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
                  จึงมีความประสงค ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
                   ขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
                                                            (ลงชื่อ) .................................................. ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                           
                                                             (..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
	เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
	พ.ศ.  ๒๕๕๘


